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Washington, DC (ELTA) – Lietuvos užsienio rei-
kalų viceministras  Vy tau tas Leškevičius (d.) gruo -
džio 20–21 dienomis Washington, DC su JAV prezi-
dento patarėjais ir Vals tybės departamento pareigū-
nais aptarė Lietu vos pasirengimą artėjančiam pirmi-
ninkavimui Eu ropos Sąjungos Tarybai 2013 m. antrą-
jį pusmetį. Po kalbių metu viceministras pažymėjo,
kad Lietuva re mia aktyvias pastangas siekiant pradė-
ti derybas dėl naujosios prekybos sutarties tarp JAV
ir ES.  

Susitikime su JAV valstybės sekretorės pavaduo-
toju Tarptautinio saugumo ir branduolinio ginklo ne -
platinimo klausimams buvo aptartas Lietuvos ir JAV
bendradarbiavimas branduolinio saugumo ir kovos
prieš branduolinių medžiagų kontrabandą srityje.
Užsienio reikalų viceministras V. Leškevičius su JAV
kolegomis taip pat aptarė aktualius ES Rytų kaimynystės
klausimus, regioninio saugumo ir bendradarbiavimo
aktualijas Baltijos jūros regione. Apsilankymo metu

užsienio reikalų viceministras dalyvavo JAV sostinėje
surengtame Kipro pirmininkavimui ES Tarybai skirta-
me iškilmingame renginyje. 

Vilnius (URM info) – Gruodžio 19 d. ,,Infobalt” (130 Lietuvos informaci-
nių ir ryšių technologijų įmonių bei mokslo ir studijų institucijų vienijanti
asociacija) apdovanojo ambasadorę ypatingiems pavedimams Gintę
Damušytę už rinkų atvėrimą Lietuvos IT sektoriui – verslo misijos organiza-
vimą Kanadoje. ,,Šarūno” viešbutyje Vilniuje buvusiai Lietuvos ambasadorei
Kanadoje G. Damušytei 2012 metų diplomą įteikė INFOBALT asociacijos vyk-
dantysis direktorius Edmundas Žvirblis. 

Washington, DC (BNS) –
Dešimtys tūkstančių žmonių pasira-
šė peticijas, raginančias JAV prezi-
dentą Barack Obama atitinkamai
reaguoti į Maskvos sprendimą
uždrausti amerikiečiams įsivaikinti
vaikus iš Rusijos, kilus diplomati-
niam skandalui dėl Washington pri-
imto vadinamojo Magnicki įstatymo.
Maskva draudimą įsivaikinti laiko
atsaku į JAV įstatymą, įpareigojantį
areštuoti sąskaitas, priklausančias
Rusijos pareigūnams, siejamiems su
vieno teisininko mirtimi kalėjime
2009 m. Pagal JAV priimtą įstatymą
tiems pareigūnams taip pat drau-
džiama atvykti į Jungtines Valstijas.
Šis teisės aktas vadinamas Magnicki
įstatymu pagal Sergej Magnicki – tei-
sininką, kuris teigė atskleidęs polici-
jos sukčiavimo schemą, pagal kurią
buvo pasisavinta apie 235 mln. JAV
dol. suma.

Vieną iš Baltiesiems rūmams
adresuotų peticijų pasirašė jau dau-
giau nei 46,000 žmonių. Tame doku-
mente sakoma, kad jie yra įtūžę dėl
Rusijos sprendimo.

Lietuviškos Kūčios 
ir Kalėdos –10 psl.

Su JAV pareigūnais aptartas Lietuvos 
pirmininkavimas ES Tarybai

Ambasadorei G. Damušytei – 
,,Infobalt” apdovanojimas
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JAV prezidentas 
prašomas reaguoti į

Rusijos draudimą

Edmundas Žvirblis ir Gintė Damušytė. Organizatorių nuotr.

Su Čikagos miesto aviacijos
departamentu tartasi dėl 

Dariaus ir Girėno minėjimo
Čikaga (LR gen. konsulato Čikagoje info) –
Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas
Čikagoje Marijus Gudynas gruodžio 13 d. susiti-
ko su Čikagos miesto Aviacijos departamento
komisare Rosemarie S. Andolino. Susitikimo
metu buvo aptartos Vilniaus ir Čikagos miestų
oro uostų bendradarbiavimo galimybės bei S.
Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą 80-
mečio minėjimo 2013 m. reikalai.LR gen. konsulato Čikagoje nuotr.



Seimo rinkimai be var-
žymosi yra svarbiau-
sias 2012 metų politinis

įvykis Lietuvoje. Pirmiausia
todėl, kad jis lėmė esminį val-
džios pasikeitimą – po deši-
niųjų valdymo tradiciškai
sugrįžo kairieji. Per 23 metus
rinkimų sūpynės „dešinė –
kairė” buvo sustojusios tik 2004-aisiais, kai a. a. Algirdas
Brazauskas liko vadovauti vyriausybei ir po rinkimų.
Tiesa, tuomet jo vedami socialdemokratai Seimo rinki-
muose taip pat stiprokai „nukraujavo”, gavę tik pusę turė-
tų balsų (20 proc.) ir pergalę (30 proc.) užleidę naujai susi-
kūrusiai Darbo partijai.

Lietuviai – vieninteliai iš trijų Baltijos valstybių per
rinkimus pakeitė savo „krizės premjerą”, nes tiek estų
dešiniesiems atstovaujantis Andrus Ansip, tiek latvių
Valdis Dombrovskis liko vadovauti vyriausybėms antrai
kadencijai. Priežasčių lietuviškam išskirtinumui rasime
ne vieną, bet pagrindinės turbūt būtų šios: latviai ir estai
palaikė savo premjerus, nes juos vertė vienytis baimė dėl
vietinių rusų politinės įtakos (tuo tarpu Lietuvos dešinie-
ji savo rinkimų kovą nutaikė ne prieš vietos ruso vado-
vaujamą Darbo partiją, bet prieš disidentų remiamą
„Drąsos kelią”); Ansip ir Dombrovskis krizės metu buvo
populiaresni už Andrių Kubilių, nes draugiškiau bendra-
vo su savo piliečiais; galiausiai Estija ir net Latvija iš kri-
zės išbrido su gerokai mažesnėmis skolomis ir palūkano-
mis nei Lietuva.

Tiesa, Kubiliaus vadovaujama Tėvynės sąjunga rinki-
muose prarado ne tiek jau daug – šeštadalį (40 tūkst.)
balsų, taip, matyt, rinkėjai įvertino svarbų Lietuvai įvykį
– vieną sparčiausiai Europos Sąjungos augančią ekonomi-
ką, o Liberalų sąjūdis net trečdaliu (40 tūkst.) padidino
savo šalininkų gretas. Tačiau iš kito dešiniosios koalicijos
partnerio – Arūno Valinsko „Tautos prisikėlimo” ir A.
Čapliko LiCS santuokos liko visiškas šnipštas: iš bendrų
253,000 balsų beliko politinėje rinkoje bevertis dešimtada-
lis.

Taigi šiais rinkimais dešiniesiems buvo suduotas
panašus smūgis, kaip ir 2000-aisiais: tuomet atskirai daly-
vavusių konservatorių ir krikdemų balsų bendra suma
buvo 170,000 (G. Vagnoriaus partija gavo dar 30,000), o šie-
met dalyvaudami kartu konservatoriai ir krikdemai
surinko 200,000 ir nuo 2000 metų nesėkmės išsigelbėjo tik
todėl, kad balsai pateko į bendrą taupyklę. Tėvynės sąjun-

ga ir visų rūšių liberalai per
šiuos rinkimus bendrai
nesukrapštė net 400,000, o
socialdemokratai su darbie-
čiais kartu surinko gerokai
per 500,000 balsų, o kur dar
beveik 200,000 „tvarkiečių”
ir lenkų (rusų) balsų.

Tad žvelgiant į XXI
amžiaus rinkimų rezultatus, galima pranašauti, jog, jei
kairiųjų vyriausybei pasiseks įgyvendinti bent dalį savo
mažiausių pažadų, kairieji turi labai daug galimybių ir vėl
valdyti dvi kadencijas iš eilės. Nebent pasaulį vėl ištiktų
rimta krizė ar kas nors esmingai keistųsi (kuo labai sunku
patikėti) dešiniajame sparne.

Ir toks pranašavimas paremtas ne būrimu iš Kūčių
vakaro vaško ar kavos tirščių, bet skaičiais iš gyveni-
mo: 2000 metais kairieji bendrai gavo apie 800 tūkst., 2004
m. – per 700 tūkst., 2008 m. – apie 500 tūkst., o 2012 m. – vėl
per 700 tūkst. balsų. Taigi pastarieji Seimo rinkimai
patvirtino, kad kairieji turi apie 700 tūkst. balsų, o deši-
nieji bene perpus mažiau – nesutelkta net 400 tūkst., tad
sugrįžti į valdžią 2008 metais jiems pavyko greičiau atsi-
tiktinai, nei dėsningai – pasinaudojant nubyrėjusiais 200
tūkst. kairiųjų balsų, kurie atiteko Valinsko sukurtai
artistų partijai. Iš čia ir išvada – dvipartinės sistemos
kūrimas Lietuvoje yra daug naudingesnis kairiesiems nei
dešiniesiems, kurie naiviai tikisi, kad politinės sūpynės –
nesibaigiantis lietuviškas procesas.

Šie skaičiai, atspindintys lietuvių pažiūras, nėra gera
žinia ir įtakingiausiai 2012 metų politikei – prezidentei
Daliai Grybauskaitei, kurios mažėjantį populiarumą ir
įtaką taip pat galima laikyti svarbiu šių metų politiniu
įvykiu. Svarbu todėl, kad dar prieš pusmetį atrodė, jog ji
neturi jokių varžovų 2014 metais vyksiančiuose preziden-
to rinkimuose, o štai šiandien galim drąsiai pranašauti,
kad, jei rinkimai vyktų rytoj ir valdančiai kairiųjų daugu-
mai juose vieningai atstovautų Butkevičius, jis greičiau-
siai ir būtų nugalėtojas.

Paradoksas – Grybauskaitės populiarumas atsilaikė
per sudėtingiausią krizės laikotarpį ir pradėjo kristi atsi-
gaunant ekonomikai. Pirmojo rimto politinio smūgio ji
sulaukė pavasarį, kai ėmėsi tiesiogiai vadovauti vidaus
reikalų ministrui, reikalaudama atleisti per daug sava-
rankiškus Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vado-
vus ir šiuo klausimu susikirto su dešiniųjų premjeru. Per

Kiekvienais metais
mes linkę įvertinti
tai, kas buvo. Ir mėgi-

name pamatyti tai, kas bus.
Šį kartą ne apie politiką, o
kai ką daugiau. Gyvą atmin-
tį. Ir Lietuvoje ta gyva isto-
rinė atmintis reikalauja iš -
skirtinio dėmesio.

Net jeigu galvojame, kad reikia žvelgti tik į ateitį,
praeitis niekur nedingsta. Kai kuriuos ji pasiveja su
nuslėptais biografijos puslapiais ir griebia už skvernų.
Kiti patys ieško. Šimtas tūkstančių žmonių per penkioli-
ka metų susirado mūsų archyvuose savo trūkstamus pra -
eities puslapius bei prarastų, politinio teroro nusineštų
ar ti mųjų nuotraukas, laiškus, įrašus. Tie žmonės tikrai
žino, ką iš tikrųjų reiškia „politinė byla” ir nespekuliuo-
ja savo išskirtine patirtimi. Jų niekas nekviečia į televi-
zijas pasidalinti savo išgyve ni mais, ypatingų gyvenimo
išbandymų prisiminimais. 

Jų vietą nepelnytai užima „ezoteriniai” apsišaukė-
liai, politiniai klounai ir spekuliantai. Kažkada vienas
buvęs politinis kalinys, karo po karo dalyvis keliais
žodžiais įvertino siūlomą valstybinę pensiją – „aš kovo-
jau už Lietuvą ne dėl pensijos”. Žinoma, gyva atmintis
reikalauja ir istorinio teisingumo principų palaikymo.
Bet niekas neprivers tų žmonių pakeisti savo pažiūrų ir
įsitikinimų, kad ir koks cinizmo srautas trykštų jų atžvil-
giu viešojoje erdvėje. Net jei didžioji kaimynė toliau dik-
tuos „objektyvios istorijos” reikalavimus. 

Lietuvoje istorinės atminties kelias ateinančiais me -
tais vėl prasidės nuo sausio 13-osios, nepamirštant tų 45
lietuvių ir rusų, kurių pasirašytas memorandumas prieš
trisdešimt metų, tą pačią sausio 13-ąją, tapo Europos par-
lamento rezoliucijos pagrindu. Su Baltijos šalių dekolo-
nizacijos reikalavimu. Kai kurios istorinės datos neleis
pamiršti. Kitais metais ge gužės mėnesį prisiminsime,
kad 1948 metais 40,000 lietuvių – daugiausia moterys ir
vaikai – buvo išvaryti iš savo namų, ir su ką tik gimusiais

kūdikiais ant rankų. Su kai
ku riais iš jų, sulaukusiais 65
metų, teko kalbėtis apie jų
prisiminimus.

Vaikystė net Sibire pri-
simenama kitaip. Jie nema-
tė to, ką matė jų tėvai. Prieš
60 metų, kai lietuvių gink-
luota kova už teisę patiems

spręsti savo likimą buvo pralaimėta. Pralaimėta, kad lai-
mėtume. Nors Lukiškių aikštė ir to liau labiau primena
vietą, kurioje buvo Lenin pa mink las, o ne vietą, kurioje
stovės Laisvės kovas įamžinantis ženklas. Juk aikštės pa -
kraštyje esantys nežymūs atminimo ženklai garsiesiems
1863 metų sukilimo vadams taip pat reikalaus prisiminti,
kas buvo prieš 150 metų. Pra laimėjimas brutaliai jėgai ar
tautinio atgimimo pradžia. 

Sąjūdžio karta jau skaičiuos 25 metus. Būtent su ta
karta susijęs ir vienas reikšmingiausių ne tik Lietuvai,
bet ir Rytų Europai įvykis – Rusijos kariuomenės išvedi-
mas. Bus 20 metų, kai Lie tuva tapo pirmąją Rytų Euro pos
šalimi atsikračiusia svetimos ir neprašytos ginkluotos
jėgos. Anksčiau negu Bal tijos kaimynės, anksčiau negu
iš susivienijusios Vo kie   tijos. 

Atmintis yra galinga ku rianti jėga. Juk kas mes
būtume, jei mūsų atmintyje nebūtų Dariaus ir Girėno,
kurių tragiškai pasibaigusio skrydžio peripetijos bus
narpliojamos jau 80-uosius metus? Net kiekvieno mūsų
kišenėje esantys litai saugo mūsų atminties kruopelytes.
Be savo istorinės atminties mes neturėtume savasties.
Todėl, klausydami kalbų apie „nesigręžiojimą į praeitį”
ir žiūrėjimą „tik į ateitį’’, prisiminkime tai. „Už mar šiau -
si” gali pačiupinėti herbą ant vieno cento monetos. Jau -
čiate?

Delfi.lt

Dr. Arvydas Anušauskas – 
Lietuvos Respublikos Seimo narys.
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Kiekvienais�metais� susėdę�prie�Kū�-
čių� stalo� prisimename� tuos,� kurie� šiais
metais� iškeliavo� ten,� iš� kur� negrįžtama.
JAV�lietuvių�visuomenė�taip�pat�paženk-
linta� išėjimais.� Am�žinybėn� iškeliavo� Fr.
Zapolis,� labiausiai� įsimintinas� kaip
,,Lietuvos� vyčių”� il�gametis� vadovas,
netekome� Mažosios� Lie�tuvos� lietuvių
draugijos� ir� ML� fondo� pirmininko� V.
Trumpjono.� Mus� paliko� vienas� Lietuvių
Fondo�steigėjų,�ilgametis�PLB�fondo�pir-
mininkas,�keturių�PLB�valdybų�pirminin-
kas� V.� Kamantas,� prelatas� I.� Urbonas,
atšventęs�100�metų�amžiaus�ir�75�metų
kunigiškos� tarnystės� sukaktis.� Šią� žemę
paliko� ir� ilgametis� radijo� ,,Mar�gutis”
vedėjas�P.�Petrutis,� įrėžęs�gilią�vagą�išei-
vijos� žurnalistikoje,� bei� rašytoja� N.
Jankutė-Užubalienė.�Netekome�buvusio
JAV� marijonų� provincijolo,� ilgamečio
,,Draugo”�moderatoriaus�kun.�V.�Rimšelio,
filantropo� A.� Rudžio,� ,,Draugo”� bendra-
darbio,� rašytojo�V.�Volerto.�Visi� jie� buvo
žinomi�ne�tik�savo�užimamomis�pareigo-
mis,� bet� svarbiausia� –� gražiais� darbais.
Tikėtina,� kad� jų� darbai� taps� kelrode
žvaigžde�visiems,�kas�tęs�jų�veiklą.

Red.�Laima Apanavičienė
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Redakcijos žodis Tema: ISTORINĖ aTmINTIS

Kai pamirštame –
prarandame

DR. ARVYDAS ANUŠAUSKAS

Metų įvykiai – 
politiniai virsmai

DALIUS STANCIKAS

Nukelta į 11 psl.



Vilniaus centre sutikau pažįstamą
rašytoją. Tiksliau tariant, buvusį
rašytoją. Atgimimo išvakarėse ir

paties Atgi mimo įkarštyje jis buvo aktyvus
– kūrė apsakymus, rašė esė, kultūriniuose
žurnaluose bei laikraščiuose skelbė origi-
nalius, aštrius, įsimenančius straipsnius.
Tuometiniai Lietuvos Rašy tojų sąjungos
vadovai jį laikė perspektyviu. Deja, išsky-
rius pirmuosius apsakymų rinkinius, prie-
kin nepasistūmėta. Rašytojas jau senokai nerašo
nei novelių, nei filosofinių svarstymų, nei publi-
cistinių straipsnių. Tiesa, jo straipsnių šiandien
apstu viename žinybiniame Lietuvos leidinyje.
Rašytojas ten dirba etatiniu žurnalistu, tad pri-
verstas kas savaitę sukurpti bent po vieną straips-
nį, pasakojantį, kokia šauni anoji ministerija ir
kokie šaunūs anos ministerijos direktoriai. Taigi
darbas – nuobodus, mechaniškas, be kūrybos, be
laisvės turėti savąją nuomonę. Juolab – turėti kri-
tišką nuomonę. Užtat – honorarai ir atlyginimai
atseikėjami laiku, be vėlavimų, be to, jis turįs ir
šiokių tokių socialinių garantijų.

Paskutiniojo susitikimo metu rašytojas neti-
kėtai pasitareivo, ar šių eilučių autoriui nenusibo-
do kariauti. Ką jis turėjo omenyje, nesunku atspė-
ti. Be abejo, rašytojas puikiai žinojo, jog esu pasi-
rinkęs priešingą nei jis kelią. Ypač kai kam, matyt,
nepatinka, kad domiuosi mūsų teismų veikla. Ir
vis dėlto jo klausimas nustebino. Ne, rašytojo
žodžiuose nepajutau nei ironijos, nei pašaipos, nei
piktdžiugos. Tiesiog anksčiau jis šito niekad nesi-
teiraudavo. Nebesumečiau, ką jam paskubomis
atsakyti. Nejaugi sustojęs gatvėje porinsi apie
didelę įtampą, milžiniškas darbo apimtis ir toli
gražu ne visuomet gaunamus honorarus? Tiesiog
apsimečiau, jog klausimo neišgirdau. Ir vis dėlto
labai knietėjo pateikti savąjį klausimą: o jam
pačiam ar nenusibodo liaupsinti ministeriją, ieš-
kant tik to, kas ,,gražu” ir ,,itin gražu”? Ar neka-
muoja sąžinė, kai tenka dangstyti bosų nuodėmes,
ar nepasiilgsta laisvo oro gurkšnio, ar nepastebi,
jog kai kurie darbai – viso labo pigi veiklos imita-
cija? Beje, šiuos klausimus būtų galima skirti dau-
geliui Lietuvos valstybės tarnautojų: nenusibodo
apsimetinėti, nejaučiate sąžinės graužaties, nepa-
tiriate nepatogumo, nesusimąstote apie tikruosius
valstybės interesus?

*  *  *
Paskutinėmis dienomis ir vėl teko gilintis į

keletą teismuose nagrinėjamų bylų – tiek baudžia-
mųjų, tiek administracinių. Kiekvienas teismo
posėdis – unikalus. Tiesa, domėtis teisėsauga –
menkas malonumas, jei stengiesi nuoširdžiai
suvokti, kodėl lietuviškos Temidės tarnai elgiasi
būtent taip, o ne kitaip. Štai kad ir toji daug triukš-
mo sukėlusi pedofilijos byla. Vilniaus miesto 2-ojo
apylinkės teismo teisėjų kolegija, vadovaujama tei-
sėjo Audriaus Cinino, po mirties reabilitavo
Andrių Ūsą.

Teisėjo A. Cinino sprendimas savo argumen-
tus komentuoti viešai tiek laikraščių puslapiuose,

tiek televizijos ekranuose, ne tik originalus, bet ir
drąsus. Juolab – sveikintinas. Kai kurie leidiniai,
pavyzdžiui, 15min.lt, tokį žingsnį pavadino net
beprecedentiniu. O pats teisėjas net pasakė: ,,Jei
bijai būti kritikuojamas ir sulaukti neigiamos
reakcijos į savo sprendimus, dėl kurių teisingumo
esi tvirtai įsitikinęs, gal verčiau pasirink kitą pro-
fesiją ir neik šiuo keliu.” Taigi stresas – neišven-
giamas teisėjų darbo palydovas, ypač nagrinėjant
rezonansines bylas. Tačiau, anot Cinino, teisėjo
misija nėra įtikinti visuomenę dėl vienokio ar
kitokio sprendimo. Teisėjo misija – teisingai išnag-
rinėti bylą ir tai įtaigiai paaiškinti... Tai – ištrauka
iš Dovilės Jablonskaitės straipsnio ,,Rezonansinės
bylos – sunki našta”, pasirodžiusio 15min.lt.

Tačiau tame straipsnyje nėra vadinamosios
antrosios pusės. Teisėjas Cininas kaip pavyzdį pri-
siminė McMartin šeimos procesą Jungtinėse
Amerikos Valstijose. Pasirodo, 1983–1990 m. buvo
pateikta per 300 pedofilijos epizodų, neva nutiku-
sių vienoje Amerikos ikimokyklinio ugdymo įstai-
goje. Vėliau paaiškėjo, jog tie kaltinimai iš piršto
laužti. Juos inspiravo vienas psichologinių proble-
mų turintis vaikas. Žodžiu, toji byla baigėsi kalti-
namųjų išteisinimu. Sutinku, tokie atvejai – gali-
mi, tokių atvejų tikrai esama. Apie juos būtina
žinoti, visa tai svarbu turėti omenyje. Ne veltui kai
kurie politologai, visuomenininkai, skeptiškai
žvelgiantys į pedofiliją kaip reiškinį, ironiškai juo-
kauja, esą ,,nūnai baisu net kaimyno vaiko galvą
paglostyti”. Suprask, tuoj pat apšauks pedofilu. Ir
vis dėlto norėtųsi teisėjo Cinino viešai paklausti:
nejaugi pasaulinė praktika nežino atvejų, kai tei-
sėsauga grubiai suklysdavo, panaikindama kalti-
nimus pedofilija?

*  *  *
Aukšto rango valstybės pareigūnai, tirdami

lietuviškos Temidės privalumus bei trūkumus,
nuolatos pabrėžia neginčijamai neigiamą faktą –
tiek civilinės, tiek baudžiamosios bylos mūsų teis-
muose nagrinėjamos per daug ilgai. Ir štai – įsi-
mintinas pavyzdys. Lietuvos apeliaciniame teisme
gruodžio mėnesį buvo surengtas šiais metais
paskutinis Medininkų žudynių bylos nagrinėji-
mas. Medininkų žudynių bylos narpliojimas dar
nebaigtas. Tiesiog šiais metais daugiau nebespėja-
ma surengti teismo posėdžių. Juk čia pat – šv.
Kalėdos ir Naujieji metai. Taigi posėdžiai nukelti į
2013-uosius. 

O dabar atspėkite, kada numatytas kitas
Medininkų žudynių bylos nagrinėjimas Lietuvos
Apeliaciniame teismo posėdyje? 2013-ųjų sausio
mėnesio pirmosiomis dienomis? Nieko panašaus.

Kitas teismo posėdis numatytas tik 2013-
ųjų gegužės pirmosiomis dienomis. Tad,
kaip beskaičiuosime, o tarpas – užtektinai
ilgas. Beveik pusę metų Medininkų žudy-
nių byla mūsų teismuose nebus nagrinėja-
ma. Priežastys, dėl kurių susidarė tokia
ilga pertrauka, lyg ir pateisinamos.
Lietuvos Ape liacinio teismo teisėjai ir
advokatai juk nesėdės be darbo – tuo metu
jie nagrinės kitas bylas. Ir vis dėlto tokių

ilgų pertraukų neturėtų pasitaikyti ten, kur teis-
mų darbas organizuojamas neprie kaištingai.
Juolab kad šioje byloje turime kaltinamąjį, kuris
galutinio teismo posėdžio laukia ne namie, o
Lukiškių tardymo izoliatoriuje. 

Įsimintina ir Vilniaus apygardos administra-
ciniame teisme narpliojama vadinamoji Lietuvos
medikų diskriminacijos byla. Pasirodo, į lietuviš-
ką Temidę neseniai su savo bėdomis kreipėsi apie
300 Greitosios medicininės pagalbos darbuotojų.
Jie įsitikinę, jog buvusi Lietuvos valdžia juos disk-
riminavo, sumažindama kasmetinių atostogų
trukmę. O tai reiškia, kad buvo pablogintos jų gali-
mybės visapusiškai pailsėti bei sumažintos finan-
sinės jų šeimų galimybės. Gruodžio 12-ąją man
teko savo ausimis išgirsti, kaip Vilniaus apygardos
administracinio teismo teisėjai per 30 GMP dar-
buotojų nuoširdžiai ir atvirai dėstė, su kokiais
sunkumais ir pavojais jie susiduria kiekvieną
dieną, išvykdami į darbą. 

Pasakojimai paliko gilų įspūdį. Sudėjus viską į
krūvą, pavyktų susukti skandalingą nuotykinį
filmą. Niekas nesiginčija: poliklinikose, ligoninėse
dirbančių medikų darbas – ne mažiau atsakingas.
Tačiau poliklinikose ir ligoninėse dirbantys medi-
kai nepatenka į pavojingas aplinkybes, į kurias
nuolat, kasdien ne savo noru patenka GMP dar-
buotojai. Juk būtent GMP darbuotojams tenka iš
mirties nagų plėšte plėšti narkomanus, mušeikas,
girtuoklius, psichiškai nestabilios būsenos ligo-
nius. Šių kategorijų nelaimėliai medikus pasitin-
ka ne visuomet draugiškai nusiteikę. Vieni prade-
da muštis, kiti – grasinti užkrėsta adata, treti – net
peilį išsitraukia. Ir vis tik pirmąją medicininę
pagalbą būtina suteikti nedelsiant. Net ir tuo atve-
ju, jei policija dar neatvažiavusi į pagalbą. 

Tad GMP darbuotojų priekaištai Lietuvos
valstybei – suprantami. Tačiau lietuviška teisė –
tai toks procesas, kai niekad nežinai, kur link ir
būtent kaip gali pakrypti konfliktinių atvejų tyri-
mas. Paradoksalu, bet pasitaiko atvejų, kai teisme
sunkiausiai sekasi įrodyti būtent akivaizdžiausias
tiesas. Be to, pasiryžimas bylinėtis su valstybe ar
valstybine institucija – ne juokas. Valstybė turi
žinovų, teisininkų, patarėjų. Galų gale valstybės
institucijos nepritrūks lėšų teisinėms išlaidoms
padengti. O ką turi GMP darbuotojai, susibūrę į
profesinę sąjungą?

Nors rungtyniavimo sąlygos turėtų būti lygiai
vienodos, akivaizdu, kad GMP darbuotojai – silp-
noji šios grandies dalis. Kaip pakryps teisingumo
svarstyklės šioje byloje – paaiškės ne anksčiau
kaip 2013-ųjų vasarą. 
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Ar nenusibodo 
kariauti?
GINTARAS VISOCKAS

Pasaulio pabaiga praėjo visiškai sklan-
džiai. Ir padėkoti už tai reikėtų ne tik
ponui Dievuliui, bet ir rinkimus lai-

mėjusiai partijai. Ji viską sutvarkė taip,
jog, likus porai dienų iki pasaulio pabaigos,
su senuoju pasauliu buvo susidorota greitai
ir sklandžiai. Sa kytume, tiesiog meistriš-
kai. Nau jajame pasaulyje viskas regisi
kitaip – machinacijų politika yra priversta
trauktis, keistis. Net ir Viktor [Uspaskich –
Red.] dabar turi realią galimybę pasikeisti bei tapti
gražiu, nauju žmogumi. O kartu su juo – ir visi už jį
balsavusieji.

II
Yra tokia pasakiška psichoenergetinė keturių

dažnių teorija, teigianti, jog žmonės turi keturis
skirtingus energetinius dažnius – nuo plius dviejų
iki minus dviejų. Plius du – tai apsisprendęs gėris,
plius vienas – neapsisprendęs, minus vienas – ne -
apsisprendęs blogis, o minus du – apsisprendęs blo-
gis. Šios teorijos kūrėjai teigia, kad žmonės slan-
kioja iš vieno dažnio į kitą – tobulėja arba degra-
duoja. Bet kažkodėl žymiai lengvesnė (ir dažnesnė)
slinktis yra apačion – į minusą, negu į pliusą. Kaip
bebūtų keista, bet rimčiausia vilties zona yra
būtent minus du – apsisprendęs blogis! Susiklos -
čius tinkamoms aplinkybėms (kalėjimas, liga, eg -
zorcistinė ar ezoterinė pagalba), minus du nesun-

kiai pasikeičia į plius du. Klasikinis Marijos Mag -
da lietės pavyzdys akivaizdžiai rodo šios galimybės
žavesį: iš prostitučių – į šventąsias. Jei ši teorija tei-
singa, tai Viktor turi daug daugiau galimybių
nušvisti negu iki galo neapsisprendę politikai –
konservatoriai ar socialdemokratai. Manding, atli-
kęs bausmę jis išties gali tapti kitu žmogum.

III
Beje, paskutinėmis buvusio pasaulio dienomis

senojo pasaulio ydos ėmė aiškėti kaip ant delno –
kas buvo slapta, tapo vieša, akivaizdu. Neveltui
sakoma, kad Viktor yra mūsų lakmusas... Jo bylos
svarstymas Seime parodė, kas yra kas, pvz., grės-
minguose rinkimų plakatuose žadėję susodinti
„žulikus” į kalėjimus, tvarkiečiai ūmai persigalvo-
jo ir ėmė rūpintis, kad „žulikai” ten nepatektų. O
kartu su jais – ir pono Tomašeski kompanija, ir

dalis drąsuolių...
IV

Kitas smagumas, kad Darbo partijos
populiarumas nekrenta net ir po pasaulio
pabaigos – tai rodo, kad machinacijų mėgė-
jų ratas nesiaurėja ir naujajame, šviesos
pasaulyje. Bet ir nereikia norėti, kad per
dieną viskas imtų ir pasikeistų, juk veikia
ir inercinės jėgos. Be to, po pasaulio pabai-
gos nepasikeitė ir konservatoriai – kaip

buvo niurzgučiai, taip ir paliko. Piktdžiugiškas šai-
pymasis iš priešininkų jų populiarumo nedidina.
Regis, tai vienintelė partija, po rinkimų nedaranti
jokių išvadų – nei apie naujų, jaunų veidų atsiradi-
mą pirmosiose gretose, nei apie vadovų kaitą, nei
apie žmogiško bendravimo su žmonėmis būtinybę.

V
Jei mūsų partijas reikėtų apibūdinti kaip sep-

tynis Snieguolės palydovus – tai konservatoriai
būtų niurzgučiai, Darbo partija – gudručiai, tvar-
kiečiai – piktučiai, liberalai – linksmučiai... Dar
lieka čiaudaliai, drovuoliai ir kvaileliai.
Socialdemokratams manding tiktų čiaudalių vaid-
muo, ypač turint sveikatos ministrą. Likusios par-
tijos gali taikyti nebent į drovuolių arba kvailelių
misijas. Tomaševski – gal prie droviųjų?..

Po pabaigos
VYTAUTAS V. LANDSBERGIS



LR garbės konsulė Los Angeles Dai va
Čekanauskaitė-Navarette. Po to tar  ti
žodį buvo pakviestas ASS centro val-

dybos pirmininkas Chiapetta. Bro lis
Ričardas, kaip visada, su jam  bū -
dingu humoru prajuokino žiūro vus,
bet tuo pačiu pabrėžė kilnius ASS
siekius.

Pagrindinis prelegentas šiais
metais buvo prodiuseris ir režisie -
rius Marius Markevičius, kurio do -
ku mentinis filmas „Kita svajonių ko -
manda” (,,The Other Dream Team”),
neseniai pradėtas rodyti visos Ame -
rikos kino teatruose.  Marius į šventę
at vyko tiesiai iš oro uosto, po filmo
premjeros San Francisco mieste.

Parodęs susirinkusiems filmo
pristatymo minutes, Marius trumpai
pakalbėjo apie filmo kūrimą Lietu -
voje. Marius pastebėjo, jog kūrimas
tu rėtų būti žymiai palengvintas ir
net skatinimas valdžios, kuri galėtų
pasirūpinti mažesniais mokesčiais,
kaip tai yra daroma kitose šalyse ir
kai kuriose vietovėse Amerikoje. Po
įžanginio žodžio Marius atsakė į
daugy bę susidomėjusių dalyvių
klausimų.

Šventė baigėsi linksmai, su lau -
žu. Mūsų naujiems aštuoniems aka -
demikams buvo užduota suruošti ir
vesti šią programą. Jie su savo bal-
sais, gi taromis ir entuziazmu šią
užduotį atliko puikiausiai. 

ps. fil. Auris Jarašūnas – ASS Los
Angeles filisterių kopirmininkas. 
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SKaUTYBĖS KeLIaS

ASS Los Angeles skyriaus metinė šventė

Sušilkime prie žmogiškumo – šventų Kalėdų laužo
Ir tie, kurie liūdni, ir tie, kurie linksmi.

Ir šilumos, lyg duonos, atsikandę,
Pabūkim linksmesni, pabūkim geresni.

Uždekime širdy po šventinę žvakutę,
Pasidalindami šviesa ir ugnimi.

Skautiškos šeimos vardu 
linkime visiems linksmų šv. Kalėdų.

PS. FIL. AURIS JARAŠŪNAS

Šių metų spalio 14 d. ,,Brookside
Count ry Club”, Pasadena, Los
Ange les akademikai susirinko

savo meti nei šventei. Puošnioje klu -
bo salėje, ap suptoje žalių golfo laukų
ir žavių kalnų vaizdų, susi rinko dau-
giau nei  100 aka demikų ir jų svečiai.

Šventė prasidėjo iškilminga su -
ei ga. Džiugu buvo visiems matyti
pul ką kandidatų, pasiruošusių duoti
aka demikų įžodį. Tai v.s. fil. Zitos
Rah bar, kuri pirmininkauja ASS
skyriaus programai, dėka. Vietiniai
glo bėjai buvo fil. Audra Gričiūtė ir
fil. Auris Jarašūnas.

ASD į savo gretas priėmė dvi
kan didates – Liną Polikaitytę ir Dia -
ną Viskantaitę, ku rias pasveikino
ASD pirmininkė fil. Birutė Ankutė.
Korp Vytis! priėmė še šis junijorus:
Gytį Jogą, Liną Se piką, Taurą Stoc -
kų, Aleksą Vilką, Da rių Vitkų ir
Povilą Žemaitaitį, kuriuos pasveiki-
no iš Čikagos atvykęs ASS pirminin-
kas Ričardas Chiapet ta. Už ilgametį
nuoširdų ir gerai at liktą darbą mūsų
akademikų skyriuje filisterė Ina
Sekienė apdovanota ,,Tėvynės duk -

ros” žymeniu.
Po skanių pietų prasidėjo šven -

tinė programa. Sveikinimo žodį tarė

Lietuvių skautų sąjunga,
v.s.fil. Gintas Taoras

LSS Tarybos pirmininkas

vs. fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon
vyriausia skautininkė,

Seserijos vadė

ps. fil. Albertas Kerelis
VS pavaduotojas,

Brolijos vadas

v.s. fil. Ričardas Chiapetta
A.S.S. Vadijos pirmininkas

Korp! Vyties junijorai duoda įžo dį. Iš k.: Gytis Joga, Darius Vitkus, Po vilas Žemaitaitis,
Tauras Stockus, Aleksas Vilkas ir Linas Sepikas.

ASD kandidatės prieš įžodį. Iš k.: Diana Viskantaitė ir Lina Polikai ty tė. 
Aurio Jarašūno nuotr. 

Pagrindinis prelegentas – Marius Markevičius, filmo ,,Kita svajonių ko manda” režisie-
rius ir prodiuseris.

Kalba fil. Ričardas Chiapetta, ASS val -
dybos pirmininkas.
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KIŠKUTIS IR BRAŠKĖS

Gyveno senelis ir senelė. Jie tu rėjo daržą. Kartą išėjęs senelis į lauką
apsidairė, pagalvojo ir nusprendė pasisodinti braškių. Braš kės gerai
augo ir sunoko, nes sene lis su senele jas gerai prižiūrėjo.

Vieną dieną kiškiukas išėjo pašokinėti ir paklydo ant kalnelio netoli
kaimo. Prisišokinėjęs išalko. Jis ieškojo maisto. Įėjęs į kaimą, pamatė daržą,
pilną braškių. Pauostęs braškes apsidairė. Kiškiukas įšoko į dar žą ir pasku-
bomis pradėjo valgyti. Pasisotinęs užmigo. Tuo metu senelis ir senelė atėjo į
daržą sau rinkti braškių. Beskindamas braškes, se nelis su rado mažą baltą ir
pūkuotą kiškiuką. Surinkęs braškes jis par nešė kiškiuką į trobelę. Senelė pa -
judino kiškiuką kelis kartus, bet jis nepabudo. Tada jie aplaistė kiškelį van-
deniu. Tas kiškis pabudo iš mie go ir iššoko pro langą.

Tada senelis ir senelė nusiplo vė braškes ir suvalgė. Tas pasiklydęs kiš-
kiukas pabėgo į mišką, surado sau guolį ir laimingai gy veno.

Tomas Sujeta
6-os klasės mokinys

KIŠKIS IR AUKSO KAROLIAI

Kartą gyveno senelis ir močiu tė. Jie turėjo mažą namelį. Po žie mos, kai
sniegas ištirpo, senelis so dino kopūstus. Laikas greitai pra bėgo, atėjo
ruduo. Senelis su mo čiute ėjo derliaus nuimti. Kai jie atėjo į daržą,

senelis sušuko:
– Kiškis!
Tas kiškis nieko nedarė, tik mie gojo. Jis buvo mažas. Senelis lė tai priėjo

prie kiškelio. Mažylis pabudo, atsistojo ir žiūrėjo. Sene lis ir močiutė nežino-
jo, ką daryti. Jie stovėjo nustebę. Keistas buvo šis kiškis – jis turėjo aukso
karo lius. Padavęs juos močiu tei, nubėgo. Nuo to laiko visa tai kartojasi kiek-

Pakruojo rajono Linkuvos gimnazijos mokiniai siunčia nuoširdžią padėką Čikagos  moterų klubui ,,Alatėja” už dovanas, kurias labai prasmingai ir kūrybingai naudoja visus
mokslo metus: pasipuošė klasę, pritaiko jas technologijų ir anglų kalbos pamokose. Kai kurias medžiagas mokiniai pasiliko Motinos dienos projektui – darys drugelius, gėles.
Pertraukų metu vaikai dėlioja dėliones, žaidžia su žaislais. Beje, jais pasidalina ir su kitų klasių mokiniais bei prailgintos dienos grupės vaikais. Mokiniai ypaž smagiai dirbo kirp-
dami spalvotas eglutes iš jiems dar nežinomos ir neįprastos medžiagos – pasirodo, nešlampa. Moterų gerumas ir dėmesys labai mielas ir reikalingas, juk ne visi  vaikučiai gali sau
leisti išbandyti įdomesnes priemones, lipdukus, žaislus, o klubo narių dosnumas jiems suteikia tokią galimybę.

Nuotraukose: Linkuvos gimnazijos mokiniai dėkoja moterų klubo ,,Alatėja” moterims už jų atsiųstas dovanas.
Ligitos Masilionienės, Linkuvos gimnazijos mokytojos nuotr.

Iš kairės:  Marius Orentas, Vaidas Valys ir Tomas Sujeta gamtoje.

Linkuvos gimnazijos mokiniai džiaugiasi čikagiečių dovanomis

Kristijono Donelaičio lituanistinės mokyklos (Washington, DC) šeštos klasės mokiniai sukūrė pasakas apie kiškį. Kiškis – dažnas pasakų veikėjas. Paprastai
jis būna skriaudžiamas, todėl yra bailus ir nelaimingas. Šie berniukai sukūrė kitokį kiškio įvaizdį – jų pasakų veikėjas sotus ir laimingas, senelių mylimas.
Pasakaites  sukūrę berniukai – dar nedideli, tad ir jų pasakaitės mažos, kaip ir jie patys. Tačiau malonu, kad jie gali mąstyti lietuviškai, nors Marius – jau trečios
kartos vaikas, gimęs Amerikoje. Marija Dainienė, lietuvių kalbos mokytoja

vienais metais – kiškis valgo kopūstus ir palieka aukso karo lius. Senelis su
močiute gyvena sa vo gyvenimą. Pardavę auksą, jie pasistatė didelį namą ir
labai linksmai gyvena.

Marius Orentas
6-os klasės mokinys

PASAKA APIE KIŠKIUS

Kartą seniai seniai gyveno se nelis ir senelė. Jie susikasė daržą ir pasė-
jo morkas. Atėję į daržą laistyti morkų, jie rado rudą kiškį. Jis buvo
jaunas, dar visai mažas. Seneliai pa ėmė tą miegantį kiškį ir parnešė

na mo. Kai kiškis atsibudo, net nebandė pabėgti. Seneliai jį pamaitino morko -
mis. Paskui jam padarė mažą namelį. Kiškelis, pamatęs namelį, šokinėjo ir
džiaugėsi. Kitą dieną atėjo dar vienas kiškis. Šeimininkai priėmė ir jį. Dvie -
se kiškiai dar labiau džiaugėsi žiūrėdami vienas į kitą. Jie ilgai šokinėjo iš
džiaugsmo ir sudaužė puodą. Seneliai tai pastebėjo, bet neužpyko ant kiškių.
O jie tupėjo susigūžę ir drebėdami. Seneliai pabarė sakydami:

– Jei dar vieną kartą taip pada ry site, tai čia negyvensite. 
Vėliau dar atklydo du kiškeliai. Seneliai visus kiškius maitino, nes ma -

nė, kad jie labai alkani. Paskui se neliai sugalvojo, kad reikia daugiau na -
melių kiškiams. Per dvi dienas pastatė namelius. Nuo tada visi labai gražiai
gyveno.

Vaidas Valys
6-os klasės mokinys

Iš kairėsž:  rašinėlių autoriai Marius Orentas, Vaidas Valys ir Tomas Sujeta.    



Vilnius (ELTA) – Gruodžio 24 d.
vienas garsiausių lie tuvių kilmės
menininkų Jo nas Me kas švenčia 90
metų jubiliejų. Jis yra viena ryškiau-
sių lietuvių kultūros asmenybių, la -
biausiai pripažintas Va karų meno
pasaulyje. Tai patvirtina ir pelnyti
tarptautiniai apdovanojimai, Lie -
tuvos nacionalinė kultūros ir meno
premija, J. Meko vardo Vi zualiųjų
me nų centro ir fondo Vil niuje veikla.
Jo kūriniams būdinga kū rybinė raiš-
kos lais vė. 1970 m. J. Mekas įkūrė
gar sų kino filmų ar chyvą (Anthology
Film Ar chives). 

Lietuvos prezidentė ir užsienio
rei kalų ministras pasveikino meni-
ninką ir palinkėjo jam ir toliau išlik-
ti tokiam pat novatoriškam, kūrybin -
gam, nepriklausomam, džiuginti
savo kūriniais ir garsinti Lietuvos
var dą pa saulyje.

J. Mekas – lietuvių poetas, raš y -
to jas, filmų kūrėjas, kino kritikas,
daž nai vadinamas amerikietiškojo
avangardinio kino krikštatėviu, šiuo

metu gyvena ir dirba New York mies-
te.
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Anglijos vyskupai kritikuoja vyriausybės 
planus dėl homoseksualų santuokų

Tūkstančiai žmonių sutiko Šv. Kalėdas
Betliejuje

Siūloma stiprinti šaunamųjų ginklų kontrolę

Budėti NATO ruošiasi Lietuvos kariai

Vilnius (BNS) – Europos Są -
jungos užsienio politikos vadovė
Catherine Ashton ir Rusijos užsienio
reikalų ministras Sergej Lavrov pa -
skelbė retą ir stiprų pareiškimą, ku -
riuo smerkiami Izraelio planai imtis
didelio masto statybų naujakuriams.
Pareiškime, paskelbtame per ES ir
Ru sijos vadovų susitikimą, sakoma,
kad abi pusės yra labai sunerimusios

ir griežtai nepritaria Izraelio pla-
nams plėsti nausėdijas Vakarų Kran -
te. Jei šie planai bus įgyvendinti,
sukels pavojų galimybei įkurti greti-
mą ir gyvybingą Palestinos valstybę.
Europos Sąjunga ir Rusijos Fede -
racija kartoja, kad šios gyvenvietės
yra neteisėtos pagal tarptautinę teisę
ir reiškia kliūtį taikai.

Jonas Mekas švenčia jubiliejų

Klaipėdoje baigiamas kurti Genocido
muziejus 

ES ir Rusija smerkia Izraelio naujas statybas

Washington, DC (BNS) – Įtakin-
giausia JAV ginklų lobistų organiza-
cija gruo džio 24 d. pareiškė griežtai
ne pritarianti bet kokiems papildo -
miems suvaržymams šaunamųjų
gink lų ir šaudmenų prekyboje. Na -
cio nalinė šaunamųjų ginklų asocia-
cija (National Rifle Association,
NRA) pareiškė, jog pasiūlymas įsta-
tymu uždrausti kovinių ginklų ir
didelės talpos šovinių dėtuvių bei
juostų pardavimą neveiks kaip tiki-
masi. NRA siūlo kiekvienai mokyk-
lai paskirti po ginkluotą apsaugi -
ninką. Masinių šaudynių bangą
Ame rikoje gali sustabdyti ne griež -
tesnė šaunamųjų ginklų pardavimo
ir naudojimo tvarka, o didesnės
pastangos persekioti nusikaltėlius ir
tobulinti sutrikusios psichikos pa -
cientų kontrolę. 

JAV prezidentas Barack Obama
pareiškė, kad palaikytų naujus su -
var žymus, uždraudžiančius kovi-
nius šaunamuosius ginklus. Jis pa -
vedė viceprezidentui Joe Biden vado-
vauti komisijai, kuri turėtų pa siūlyti

kitokių priemonių, pradedant
mokyklų apsaugos stiprinimu, bai -
giant griežtesne sutrikusios psi -
chikos asmenų kontrole.

Demokratė senatorė Diane
Feins tein pažadėjo sausio 3-ąją pa -
teikti teisės akto projektą, kuris už -
draustų bent 100 rūšių kovinius
pusiau automatinius ginklus, taip
pat apribotų galimybes juos pervežti,
importuoti ir laikyti. 1994 m. priim-
tas teisės aktas, nustojęs galioti 2004
m., draudė toliau gaminti ir parda -
vinėti 19 modelių šaunamuosius
ginklus ir į juos labai panašias gink-
lų kopijas. Tačiau pastaruosius tris
dešimtmečius ginkluoto smurto mas-
tai Amerikoje labai padidėjo: nuo
1982 m. šalyje įvyko 62 masinės šau-
dynės. Per tuos įvykius žudikai daž-
niausiai naudodavo teisėtai įsigytus
pusiau automatinius pistoletus ir
šautuvus. Manoma, kad Jungtinėse
Valstijose 2009 m. turėta apie 310
mln. nekarinių šaunamųjų ginklų –
maždaug po vieną kiekvienam pi -
liečiui. 

Vilnius (ELTA) – Klai pėdoje,
buvusios KGB būstinės rūsyje, bai-
giamas kurti Genocido mu zie jus.
Ekspozicija rengiama autentiškose
kamerose. Tuo ypač džiaugiamasi,
nes šiuo metu pastatas taip pat ga na
uždaras – jame įsikūrusi muitinė. 

Skvarbus uniformuoto vyro
žvilgsnis menkai apšviestoje patalpo-
je – toks vaizdas pasitinka lankyto-
jus, atvėrus vienos kameros duris.
Bū tent tokiuose tamsiuose kabine-
tuose pliko betono sienomis prieš
gerą pus šimtį metų ir vykdavo tardy-
mai, kan kinimai. Į akis kaliniams
plieksdavo stalinė lempa – autentiš-
ka, kaip ir sta las, tikrai stovėjęs
šiame pastate. Kitoje kameroje rodo-
mi kalinių gultai, tik ne visiems čia
kalėjusiems tek davo ant jų gulėti.
Kartais vos 12 kvadratinių metų
ploto kamerose būdavo kalinama iki
13 žmonių. Jiems ir ant pliko betono
grindų būdavo ankšta. Šiose kamero-
se nuo 1945 iki 1954 m. kalėjo daugiau
kaip 8,000 žmonių. Tiksliai žinomos
244 pavardės – jos surašytos ant
kameros sienos. Kitąmet, jei savival-
dybė skirs reikiamus 60,000 litų, tre-
čiojoje ka meroje tikimasi įrengti
pagrindinę ekspoziciją, kurioje bus

nuotraukos, kalėjusiųjų bylos, žemė-
lapiai, garso ir vaizdo medžiaga.

Muziejaus įkūrimo pradininkas,
Politinių kalinių ir tremtinių sąjun-
gos vadovas Vytautas Pranciškus
Mickus sako, kad nepaisant čia vy -
kusių žiaurumų, daug persekiotų
žmonių Klaipėdoje rado ir prieglobs -
tį. Kai Lietuvoje prasidėjo trėmimai,
suėmimai, žmonės stengėsi  įsi kurti
tarp kitų čia sukeltų žmonių. Jie ieš -
kojo būdų čia įsidarbinti, pri sire -
gistruoti ir tokiu būdu susitvar kyti
savo gyvenimą.

Vilnius (ELTA) – Lietuvos ka-
riuomenės Karinių oro pajėgų Avia-
cijos bazėje Šiauliuose baigiasi ka -
rinių oro pajėgų karių pratybos. Šie
kariai priskirti kitąmet budėti NATO
greitojo reagavimo pajėgose. Praty -
bose apie 30 Karinių oro pajėgų karių
susipažino su įvairiais kariniais ir
komerciniais, keleiviniais ir krovi -
niniais orlaiviais, jų techniniais duo -
menimis ir specialiaisiais jų pakrovi-
mo reikalavimais. Praktinių užsiė -
mimų metu kariai treniravosi pa -
ruošti gabenimui paprastus, pavojin-
gus krovinius ir transporto prie -
mones.

2013 m. aukštos parengties
NATO greitojo reagavimo pajėgose
bu dės beveik 200 Lietuvos karių iš

įvairių padalinių. Antrą 2013 m. pus-
metį apie 150 karių budės ir Europos
Sąjungos kovinėje grupėje kartu su
Jungtinės Karalystės, Latvijos, Ny -
derlandų ir Švedijos daliniais.

Greitojo reagavimo pajėgos – tai
aukštos parengties daugianacionali-
nės NATO pajėgos. Jas sudaro valsty-
bių narių šioms pajėgoms priskirti
kariniai vienetai, kurie tam tikrą
laiką budi savo šalyse ir yra pasiren-
gę per nustatytą laiką persikelti į
operacijos regioną, jei būtų priimtas
sprendimas panaudoti pajėgas.
Sprendimą panaudoti pajėgas priima
Šiaurės Atlanto Taryba. Pirmą kartą
šios pajėgos buvo panaudotos 2005 m.
spalio mėnesį. 

Vilnius (BNS) – Tūkstančiai
palestiniečių ir užsieniečių gruodžio
24 d. sutiko šv. Kalėdas Vakarų
Kranto mieste Betliejuje, kuriame,
kaip tra diciškai tikima, gimė Jėzus
Kris tus. Šių metų šventė ypač reikš -
minga daugeliui palestiniečių, kurių
statusas tarptautinėje arenoje buvo
reikšmingai sustiprintas per pasta-
ruosius metus. Praeitą mėnesį
Jungtinės Tautos (JT) suteikė Pales -
tinai neprisijungusios valstybės ste-

bėtojos statusą, o anksčiau šiais me -
tais Betliejuje esanti Kristaus Gi -
mimo bažnyčia buvo paskelbta pir-
muoju Palestiniečių teritorijose JT
Švietimo, mokslo ir kultūros organi-
zacijos (UNESCO) Pasaulio paveldo
objektu. Šis statusas taip pat buvo
suteiktas daliai piligrimystės kelio
Betliejuje, kuriame vyko tradicinė
krikščionių procesija, vadovaujama
patriarcho Fuad Twal, lotynų apeigų
katalikų atstovo Šventojoje Žemėje.  

Vilnius (BNS) – Vyro ir moters
ryšys yra kūrybinga Dievo meilės
išraiška ir valdžia neturi teisės su -
vienodinti heteroseksualių ir homo -
sek sualių santuokų teisių, teigia
Westminster arkivyskupas Vincent
Nichols. Kalėdų nakties homilijoje
Katalikų bažnyčios Anglijoje galva V.
Nichols sakė, kad valdžios planai
suvienodinti santuokas tarp skirtin-
gų lyčių ir tos pačios lyties atstovų
sukels moralinio sunaikinimo  po vei -
kį. Tai ne tik chaosas, bet ir demo -
kratinio proceso pažeidimas. Tos pa -
čios lyties asmenų santuokoms prieš -
tarauja ir valstybinė Anglikonų baž -
nyčia.

Vyriausybės planai numato, kad
jokia bažnyčia ir jokia konfesija ne -
privalės sutuokti homoseksualų, jei -
gu jų hierarchai nesutiks. Kai kurie
komentatoriai pastebi, kad tai ne tas
pat, kas įstatymais įteisintas draudi-
mas. Nuogąstaujama, kad baž-nyčios
bus priverstos sutuokti tos pačios
lyties asmenis įstatymo, drau džian -
čio diskriminaciją dėl seksualinės
orientacijos, pagrindu. 

Arkivyskupas V. Nichols apkalti-
no premjero David Cameron vyriau-
sybę, kad ši norinti pakeisti nuo
amžių įprastą santuokos sąvoką,
nors tam neturinti visuomenės prita-
rimo.    

Jonas Mekas. 
Vizualiųjų menų centro nuotr.
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JAV prezidentas Barack Obama
dėl ,,fiskalinio skardžio” grėsmės nu-
trauks savo Kalėdų atostogas ir pa-
liks Havajus, kur ilsisi su šeima. B.
Obama gruodžio 27 d. atskris į Wa-
shington, kad galėtų tęsti derybas su
Kongresu dėl naujųjų mokesčių įsta-
tymų, kurie turėtų išgelbėti Ameriką
nuo biudžeto deficito ir recesijos pa-
vojų. Žinovų vertinimu, ,,fiskalinis
skardis” JAV gali kainuoti iki 600
mlrd. dol. ir sukelti naują ekonomi-
kos recesiją.

***
Benzino kainos JAV per dvi sa-

vaites iki gruodžio 21 d. smuko 11,72
cento už galoną iki 3,2579 JAV dol. už
galoną. Benzinas JAV pinga beveik
tris mėnesius iš eilės ir jo kainos nu-
sileido žemiausiai nuo 2011 m. gruo-
džio 16 d. Per pastarąsias vienuolika
savaičių benzino kainos sumažėjo
57,96 cento. JAV benzino atsargos
praėjusią savaitę padidėjo 2,2 mln.
barelių iki 219,3 mln. barelių ir buvo
didžiausios nuo kovo 30 d. Per pasta-
rąjį mėnesį benzino atsargos šalyje
padidėjo beveik 19 mln. barelių. 

***
Namų vertė JAV 2012 m. padidėjo

6 proc. ir prieaugis yra pirmasis nuo
2006 m. Bendra namų vertė, pirmau-
jančios JAV nekilnojamojo turto in-
formacijos operatorės „Zillow” skai-
čiavimais, nuo 2011 m. pabaigos padi-
dėjo daugiau kaip 1,3 trln. JAV dol.
iki 23,7 mlrd. JAV dol. ir tikėtina, kad
vertė augs ir kitąmet. Pirkėjus vilioja
nedidelės palūkanų normos ir pa-
trauklios būsto kainos, kurios tebėra
beveik 30 proc. mažesnės, palyginti
su 2006 m. liepą pasiektu aukščiausiu
lygiu. Ribota parduodamų namų pa-
siūla skatina kainų augimą. 

***
Vienos pirmaujančių pasaulyje

informacinių technologijų bendro-
vės „Gartner” analitikų nuomone,
2013 m. ne tik padidės informacinių
technologijų reikšmė verslui, tačiau
išaugs ir su jomis susijusios išlaidos.
Akivaizdu, kad augs mobilių įrengi-
nių naudojimas. Specialistai spėja,
jog iki 2015 m. net 80 proc. parduoda-
mų telefonų bus išmanieji, tačiau tik
20 proc. jų turės „Windows” operaci-
nę sistemą. Ne trukus internetu pra-
dės bendrauti automobiliai, praneš-
dami kitiems apie vairavimo sąlygas,
sveikatos ap saugą užtikrinantys
prietaisai internetu teiks gydytojams
duomenis apie paciento savijautą. 

***
Vengrijos įstatymų leidėjai gruo-

džio 17 d. didele persvara nubalsavo
už pataisą, draudžiančią užsienie-
čiams įsigyti žemės ūkio paskirties
sklypų. Ir nors vyriausybė šį spren-
dimą vadino istoriniu, jis gali padi-
dinti nesutarimus su Europos Sąjun-
ga (ES). Šia išlyga siekta išvengti
staigaus žemės brangimo ir užtik-
rinti, kad kainos pamažu pasivytų
esamas kitose ES šalyse, įskaitant
kaimyninę Austriją. Pasak vyriau-
sybės, Konstitucija sergės Vengrijos
žemę kaip nacionalinę vertybę nuo
spekuliantų ir bankininkų, siekian-
čių didelio pelno ūkininkų sąskaita.

***
Latvija grąžino likusią pagrin-

dinės skolos Tarptautiniam valiutos
fondui (TVF) dalį – 493,3 mln. latų.
Latviai pasiskolino palankiausiu me-
tu ir grąžino brangią trumpalaikę
paskolą iš TVF. 2008 m. pabaigoje Lat-
vijai buvo suteikta 7,5 mlrd. eurų
tarptautinė finansinė parama, tačiau
Latvija per ilgiau nei dvejus metus
pasiskolino tik 4,4 mlrd. eurų. 

***
Rusijos prezidentas Vladimir

Putin paragino ES parodyti politinę
valią ir panaikinti abipusį vizų reži-
mą su Rusija. ,,Išspręsti beveik visi
techniniai klausimai, susiję su bevi-
zio režimo įvedimu. Reikalingas tik
politinis kolegų iš Europos sprendi-
mas”, – kalbėjo V. Putin Briuselyje po
susitikimo su ES vadovais. V. Putin
pabrėžė, kad galiojantis vizų režimas
kenkia dvišalei prekybai tarp Rusi-
jos ir ES. Rusija jau seniai siekia be-
vizio režimo su ES. 

***
Lenkija bus priversta vėl skųsti

Rusijos dujų bendrovę ,,Gazprom”
arbitražo teismui, jeigu ji nesuma-
žins dujų kainos iki kitų Europos ša-
lių kainų lygio, pareiškė Lenkijos fi-
nansų ministras. Taip jis komentavo
straipsnį lenkų laikraštyje ,,Gazeta
Wyborcza” apie galimą dujų kainų
mažinimą Vakarų šalims. Kaip rašo-
ma straipsnyje, kuris remiasi Rusi-
jos žiniasklaida, dujų kainos gali bū-
ti sumažintos 9 proc. ir tokiu atveju
dujų kaina Lenkijoje vėl bus viena
didžiausių Europoje.

***
Kinijos eksporto-importo bankas

,,Eximbank” Baltarusijai skirs leng-
vatinių paskolų už daugiau nei 600
mln. JAV dol. Jos bus skirtos įgyven-
dinti nacionalinius infrastruktūri-
nius projektus. ,,Eximbank” Balta-
rusijai skirs 280,9 mln. JAV dol. na-
cionalinei satelitinei komunikacijų
transliavimo sistemai ir 322 mln.
JAV dol. Minsko-Gomelio greitkelio
rekonstrukcijai. Paskolos investici-
niams projektams bus suteiktos 15
metų.

***
Kinijoje pradėta naudoti ilgiau-

sia pasaulyje greitaeigė geležinkelio
linija. Greitaeigės linijos Beijing–
Gvandžou atidarymas siejamas su ei-
linėmis Kinijos vadovo Mao Zedong
gimimo metinėmis. 2,298 km ilgio li-
nija sujungs Kinijos sostinę su pieti-
nės provincijos Gvanduno administ-
raciniu centru Gvandžou miestu. Vi-
dutinis traukinių greitis šia krypti-
mi sieks 300 km per valandą. Kelionė
iš Beijing į Gvandžou, anksčiau tru-
kusi apie 22 val., sutrumpės iki 8 val. 

Gruodžio 21 d. Vilniuje, Vyriau -
sybės rūmuose, buvo paskelbti jau
še šioliktą kartą vykusio konkurso
„Lietuvos metų gaminys” nugalėto-
jai. Laureatams medalius įteikė
premjeras Algirdas Butkevičius ir
Lie tuvos pramonininkų konfedera-
cijos prezidentas Robertas Dargis.
2012 m. konkurse apdovanojimams
buvo pri statyta 80 įmonių iš 15 šalies
ūkio ša kų. Komisija nusprendė skir-
ti 85 auk  so ir 15 sidabro medalius
įmo-nių produkcijai bei paslaugoms.
Di-džiausią dalį apdovanojimų su -
sižėrė šalies maisto pramonės at -
stovai. Aukso medalį gavo bendrovė
„Lie tu-vos geležinkeliai”. Jis skirtas
už šiais metais modernizuotą
Vilniaus naftos produktų saugyklą.

***
Kitais metais Lietuvoje di dės ak-

cizas cigaretėms ir gazoliams (dy ze-
liniams degalams). Tai įteisino Sei-
mas, priėmęs Akcizų įstatymo patai-
sas. Nutarta nuo 2013 m. kovo 1 d. ak-
cizą už cigaretes padidinti nuo 140
iki 148 litų už 1,000 cigarečių. Mano-
ma, kad padidinus akcizą cigaretėms
šių produktų pakelis vidutiniškai ga-
lėtų pabrangti apie 0,30 lito. Taip pat
nu spręsta nuo 2013 m. sausio 1 d. ak-
cizą gazoliams padidinti nuo 1,043
litų iki 1,140 litų už 1,000 litrų. Dėl šio
akcizo padidinimo vidutinė šio pro-
dukto litro kaina galėtų padidėti apie
0,12 lito už produkto litrą. Planuoja-
ma, kad dėl padidinto akcizo cigare-
tėms valstybės biudžetas 2013 m. pa-
pildomai gaus apie 19 mln. pajamų, o
dėl didesnio akcizo gazoliams – apie
94 mln. litų pajamų.

***
Gruodžio 24-ąją, Kūčių dieną, pa -

sienyje su Baltarusija, Medininkų
pasienio punkte, eilės kirsti sieną
lau kė apie 500 vilkikų. Dešimt kilo-
metrų nutįsusioje eilės vairuotojams
teko laukti apie pusantros paros. Ei-
lės Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje
susidarė po vadinamosios muitinin-
kų akcijos, kai gruodžio 5 d. buvo su-
laikyti beveik 30 pa reigūnų. Prie

grūsties prisidėjo ir oro sąlygos,
įprastai prieš šventes pa didėjantis
transporto srautas. Dėl ilgų eilių Bal-
tarusija Lietuvai įteikė notą, kurioje
priminė, jog pagal esamus susitari-
mus šalys per parą pri valo praleisti
per Baltarusijos ir Lietuvos sieną 600
krovininių automobilių, ir prašė už-
tikrinti, kad to būtų laikomasi.

***
Savaitgalį Kauno senamiestyje,

buvusioje Turgaus aikštėje, o dabar –
Steigiamojo Seimo aikštėje, laikinai
buvo įsikūrę ūkininkai, siūlę kaunie-
čiams šventiniam stalui įvairių gė-
rybių. Kažkada, prieš šimtus metų,
čia veikė aikštei pavadinimą sutei-
kęs turgus. Jo neliko, XX a. antroje
pusėje pertvarkant šalimais buvusią
sankryžą, senoji aikštė tapo poilsio
vieta. Vienas turgus Senamiestyje
šeštadieniais pirkėjus vilioja apsi-
pirkti aikštėje prie Kauno pilies. Ne-
abejojama, jog ilgai netruks kaunie-
čiams atrasti naują ūkininkų išau-
gintos bei pagamintos produkcijos
turgelį ir buvusioje Turgaus aikštėje.

***
Šių metų trečiąjį ketvirtį į užsie-

nio keliones išvyko 480,400 Lietuvos
gyventojų, arba 12,6 proc. daugiau
nei per tą patį 2011 m. laikotarpį. Ke-
lionių į užsienį skaičius 2012 m. tre-
čią ketvirtį, palyginti su tuo pačiu
2011 m. laikotarpiu, padidėjo 23,4
proc.  

***
Japonijos bendrovė „Hitachi” te-

besidera su Lietuva dėl planų statyti
šalyje naują atominę elektrinę, pa-
reiškė Japonijos susivienijimo vado-
vas. Hiroaki Nakanishi. Naujoji Lie-
tuvos centro kairiųjų vyriausybė pa-
žymėjo ketinanti persvarstyti naujos
atominės elektrinės projektą. Anks-
tesnė  vyriausybė pa sirašė išankstinį
susitarimą dėl naujos atominės
elektrinės Lietuvoje statybos, tačiau
spalio mėnesį vykusiame referendu-
me apie 63 proc. rinkėjų išreiškė ne-
pritarimą.

„Lietuvos metų gaminio“ apdovanojimas. Iš kairės: R. Dargis, S. Dailydka, A. But -
kevičius.  Organizatorių nuotr. 

PA S A U L I SL I E T U V A
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Žilvinas Kempinas. ,,Venise”, 2009.

Pakutuvėnų Šv. Antano Padu -
viečio vienuolynas Kretingoje
(Pran ciškonų gimnazijoje) pri-

statė BSM TRIO koncertą, skirtą pa -
remti bene garsiausio Lietuvos doku-
mentinio kino kūrėjo Aud riaus Sto -
nio šiuo metu režisuojamą filmą
„Krikš tas”.

Artėjant Žemaičių Krikšto ju bi -
liejui 2013 metais, broliui pranciško-
nui Gediminui Numgaudžiui kilo
mintis sukurti filmą apie Krikšto sak-
ramentą. Savo vaizdais filmas prabils
apie gyvą tikėjimą bei Krikšto dova-
ną.

Leisdamiesi prie istorinių krikš-
to ištakų Izraelyje, Jorda ni joje, Ita -
lijoje ir Lietuvoje, kalbin dami įvairių
krikščioniškų konfesijų bažnyčias
(kurios iki šių dienų išsaugojo pir-
mapradę Krikšto prasmę) ir neįtikėti-
nos dvasinės transformacijos liudi-
ninkus, kūrėjai kalbės apie tai, kas
išlieka svarbu šiandien.

Pasak filmo režisieriaus Au -
driaus Stonio, „Krikštas” bus fil mas
apie žmogų. Daug kuriantis, nuolat
kviečiamas dėstyti užsienio kino
mokyklose, A. Stonys teigia, kad „do -
kumentika nėra nuobodus kalbančių
galvų reportažinis ki nas. Dokumen -
tinis kinas tyrinėja žmogaus sielos
gelmes ir vis iš nau jo atranda pasau-
lio ir žmogaus stebuklą.”

Labai džiugu, kad režisieriui
Audriui Stoniui, aktyviam tarptauti-
nių kūrybinių dirbtuvių ir kino festi-
valių komisijos nariui bei filmo vyk-
dančiajam prodiuseriui broliui pran-
ciškonui Gediminui Numgaudžiui,
Šv. Antano Padu viečio vienuolyno
klebonui, sutiko talkinti Laisvūnas

Karvelis, televizijos ir kino operato-
rius, Lietu vos žurnalistų sąjungos ir
nacio nalinės žurnalistų kūrėjų aso-
ciacijos narys, montuotojas Danielius
Kokanauskis, dirbantis su tokiais
režisieriais kaip S. Loznica, Šarūnas
Bartas ir kt., garso režisierius Ri -
čardas Purvinys.

„Krikšto” kūrėjus nusprendė pa -
laikyti muzikos kolektyvas BSM
TRIO. Kalėdų proga gruodžio 27 dieną
drauge su Pakutuvėnų Šv. Antano
Paduviečio vienuolynu jis pakvietė
visus į Kretingą. Gerai žinomi kaip
solistai ir įvairių ansamblių nariai,
BSM TRIO mu zikantai Mindaugas
Bačkus (amp lifikuota violončelė),
Vytautas Mi keliū nas (smuikas, efek-
tai) ir Rai mon das Sviackevičius
(akor deo nas) dovanojo neeilinį kon-
certą, ku riame skambėjo Chick Co -
rea, Geor ge Gerschwin, Didier Lock -
wood, Miles Davis, Astor Piazzolla,
Dave Brubeck, Henry Mancini ir kitų
autorių džiazo temos, taip pat impro-
vizacijos „folk-jazz” stiliuje balkanų,
žydų, arabų, kitų tautų liaudies dainų
motyvais.

BSM TRIO muzikantus vienija
naujų formų paieškos žinomų kū -
rinių interpretavime, eksperimentai,
siekis atskleisti įvairių žanrų muziką
bei instrumentų universalumą. Savo
muzikavimu muzi kantai tyrinėja
džia zo ir akademi nės muzikos jung-
čių galimybes. Tad klausytojai turės
unikalią galimybę pajusti, kaip kūry-
ba vyksta čia pat, šią akimirką, bei
prisidėti prie dar vieno kūrinio gimi-
mo – filmo „Krikštas”.

Bernardinai.lt

Nacionalinę kultūros ir meno
premiją pelnęs vizualaus me -
no kūrėjas Žilvinas Kem pi -

nas sako besi džiau giantis, kad ren-
kant laimėtojus nebuvo pamiršti už -
sienyje gyvenantys menininkai. Jis
pats nuo 1998 metų gyvena ir kuria
New York.

„Tas laimėjimas man labai ma -
lonus, tai didelis pripažinimas kaip
menininkui – kalbos nėra. Bet kartu
kadangi aš negyvenu Lietu voje, gy -
venu New York šiuo metu, man labai
malonu ir smagu, kad nėra atsiribo-
jama nuo žmonių, kurie yra išvažia-
vę. Tai yra savotiškas išeivių pripaži-
nimas, manęs kaip išeivio. Man tai
labai svarbu”, – sakė Ž. Kem pinas.

Savo kūriniuose magnetines
juos  tas naudojantis Ž. Kempinas
kviečiamas rengti parodas garsiau -
siuose pasaulio šiuolaikinio meno
muziejuose. Nacionalinių premijų
laureatus rinkusi komisija atkreipė
dėmesį į jo pripažinimą tarptautiniu
mastu ir skyrė menininkui premiją
už „minimalistinės šiuolaikinio me -
no kalbos įtaigą ir jos tarptautinį
rezonansą”.

Ž. Kempinas sako nesistengian -
tis savo kūriniuose pabrėžti lietuviš-
kumo – jo teigimu, jie universalūs ir
bendražmogiški. Tačiau užsienio pa -
ro dų rengėjai ir žiniasklaida, anot
me nininko, visuomet pabrėžia jo kil -
mę.

„Mano darbai yra abstraktūs, jie
neturi jokio ryšio su Lietuva kaip ša -
limi, politine situacija ir panašiai.
Jie iš principo neoperuoja jokiu kon-
tekstu, jie yra labiau abstraktūs ir
labiau bendražmogiški, universalūs.
Jie nėra susiję su nacionaline mo -
kykla, tai nėra kažkokios tradicijos
tęstinumas”, – sakė jis.

„Tačiau aš pats, aišku, esu lietu-
vis, nuo to nepabėgsi – nei aš nuo to
bė gu. Kiek tas mano lietuviškumas
‘prasimuša’ į darbus, kiek ‘nepra -
simuša’, aš nežinau – aš pats nesie -
kiu to sureikšminti. Bet visose paro-
dose, spaudos pranešimuose, teks -
tuose apie mano darbus visą laiką
esu vadinamas lietuvių menininku –
gal dėl to, kad tai žmonėms yra eg -
zotika, gal dėl to, kad tai yra keista,
kad taip lengviau atsiminti, gal dėl
to, kad tai pateisina mano keistą var -
dą”, – svarstė menininkas.

Ž. Kempinas pasakojo, kad prie
kūrybos pigiomis ir minimaliomis
priemonėmis ėmė linkti po Šiuolai -
kinio meno centre Vilniuje rodytos
pa rodos „Tapyba iš natūros”, kai
suvokė, kad nors įvertinta gerai, ji
buvo ,,per daug komplikuota”.

„Šiuo metu darbuose naudoju
labai mažai elementų, pavyzdžiui,
juostelė ir ventiliatorius, šviesa ir
ada  tos. (...) Kuo mažiau elementų ir
kuo geresnis poveikis, kuo daugiau

reikšmių. Iš čia kyla tam tikra ener-
gija, kuri man yra įdomi – tam tikri
netikėtumai, tam tikri siurprizai”, –
kalbėjo menininkas.

Anot premijos laimėtojo, į tarp-
tautinius vandenis jam išplaukti
padėjo tokie kūriniai kaip „Skrai -
danti juosta”, kuri 2006 metais paro-
dyta „Palais de Tokyo” Paryžiuje ati -
darymui skirtoje parodoje, „Kolo -
nos”, tais pačiais metais parodytos
Jungtinėse Amerikos Valstijose, taip
pat „O Between Fans”, Venecijos bie-
nalėje 2009 metais rodyta „Tūba”.

„Keli darbai mane išstūmė į švie -
są. Aš negaliu sakyti, kad jie svar-
biausi. Man visi darbai yra labai
svar būs, nes jie yra tam tikra grandi -
nė, tam tikra seka. Jei vieną grandį
išimsi, nutrūks ta grandinė”, – kal -
bėjo jis.

Menininkas sakė nenorintis tie -
sio giai nurodyti, kodėl, jo nuomone,
pavyko pasiekti tarptautinį pripaži -
ni mą. Ž. Kempino teigimu, už save
kalba patys kūriniai.

„Ta kalba, kurią aš naudoju, yra
vizualinė kalba. Jeigu aš ją dabar
verbalizuočiau, pati save kaip ir pa -
neigtų. Kitaip tariant, aš nenoriu
pirš tais rodyti. Yra dalykų, kurie,
mano manymu, yra svarbūs, kurie
yra pasąmoniniai šiek tiek, yra tam
tikri dalykai, kuriais aš manipuliuo-
ju, be abejo. Yra tam tikras konteks -
tas, kuris yra tiems darbams pa -
lankus, arba tie darbai yra nukreipti
į tam tikrą kontekstą, kuriame jie
‘suskamba’ geriau ir yra labiau ma -
tomi. Yra daugybė elementų, sude -
rin tų taip, kad jie duotų tą efektą,
kurio aš siekiu”, – teigė Ž. Kempinas.

1969 metais Plungėje gimęs Ž.
Kem pinas 1993-aisiais baigė tapybos
studijas Vilniaus dailės akademijoje,
1998–2002 metais mokėsi New York
Hunter College.

2007 metais tarptautinis mėnesi-
nis leidinys ,,Art Review Magazine”
Ž. Kempiną priskyrė prie 25 šiuolai-
kinių menininkų, kuriuos būtina
žinoti.

Savo darbuose magnetines juos -
teles naudojantis menininkas 2009
metais atstovavo Lietuvai tarptau -
tinėje šiuolaikinio meno Vene cijos
bienalėje. Čia buvo rodoma jo insta -
lia cija „Tūba”, sukurta iš 26 metrų
ilgio magnetinių vaizdajuosčių.

Ž. Kempinas dalyvavo grupinėse
parodose ir rengė personalines gar -
siausiuose šiuolaikinio meno cent -
ruose, muziejuose ir kitose institu -
cijose JAV – New York, San Fran -
cisko, Brazilijoje – Sao Paulo, Eu ro -
poje – Vienoje, Paryžiuje, Jung tinėje
Karalystėje, Švedijoje, Italijoje, Liuk -
semburge, taip pat Korėjoje.

BNS

Nacionalinę premiją pelnęs Žilvinas Kempinas: 
tai savotiškas išeivių pripažinimas

Režisierius Audrius Stonys.                                                                     www.cinema.lt nuotr.

Režisieriaus Audriaus Stonio filmui
„Krikštas“ parama iš kolegų menininkų

ŠVIETImO PREmIJA – 2012 m.

JAV� LB� Švietimo� taryba� ruošia� Švietimo� premiją� švietėjui,� kuris� ilgus�metus
dirbo�švietimo�darbą�JAV�lituanistinėse�mokyklose.�Kviečiame�lietuvių�visuomenę
siūlyti� kandidatus� iš� šiuo�metu� JAV�gyvenan�čių� lituanistinių�mokyklų� �mokytojų,
kurie�pasižy�mėjo�lietuviško�švietimo�srityje,�va�dovėlių�bei�knygų�leidime�ir�redaga-
vime,�programų� ir�gai�rių� tobulinime�ar� ilgus�metus�dirbo� ir� tebedirba�mokytojo-
vedėjo�darbą�lituanistinėse�mokyklose.

Pasiūlymus� siųsti� iki� 2013� m.� vasario� 29� d.� paštu:� Lithuanian� Edu�cational
Council,�170�Query�St.�New Bedford,�MA,�02745�arba�el.�paštu:�donavickas95@hot-
mail.com�pažy�mint,�kad�siūlote�švietimo�premijai�kandidatą.�Prašome�prie�pasiūly-
mo�pridėti�rekomendaciją.

Vertinimo�komisiją�sudaro�JAV�LB�Švietimo�taryba,�kurios�pirmi�ninkė�yra�Daiva
Navickienė.

2011�m.�Švietimo�premija�buvo�įteikta�Nekalto�Prasidėjimo�Seserų�kongrega-
cijai.� Laureatais� yra�buvę� Jūratė�Dovilienė,�Audronė�Elvikienė,�Dalilė�Polikaitienė,
Regina� Kučienė,� Danutė� Bindokienė,� � Bronius� Krokys,� Vida� Bučmienė,� Jonas
Kavaliūnas,�Julius�Širka,�Stasė�Petersonienė�ir�Elena�Ruzgienė.

Švietimo�premijos�mecenatas�yra�Lietuvių�Fondas.
JAV LB Švietimo tarybos pranešimas



Nuolatiniam gyvenimui į Lie -
tuvą sugrįžęs Donato pusseserės
sūnus archeologas dr. Raimundas
Sidrys su JAV ambasadoje dirbančia
žmona Inga statosi pagyvenusiems
žmonėms pritaikytą vieno aukšto
namą. Iš Čikagos į konferenciją
Lietuvoje at  vykęs jo brolis oftalmolo-
gas dr. Linas Sidrys pastebėjo, kad
kišenėje turįs ateistinėje Kinijoje
gamintą raktų pakabuką (,,key
chain”) su religiniu užrašu.

Tuo pačiu metu Lietuvoje lankė-
si „Vaiko Vartai į mokslą” vadovė
Rita Žukauskaitė Venclovienė, nes
tuo me tu gimnazistai iš JAV savano-
riavo įvairiuo se organizacijos remia-
muose dienos centruose, kaip ir
mūsų anūkė Audra Siliūnaitė Vil -
niaus Šv. Kryžiaus, o vėliau – Varė -
nos dienos centruose. Su Rita ir orga-
nizacijos atstove Lietuvoje Žydrūne
Liobikiene bevaikštant ir belaižant
„Sop rano” ledus, išgir dau Žydrūnės
pasakojimą apie Odminių gatvės var -
do kilmę – senovėje ten buvo odos ap -
dirbimo ga mykla.

* * *
Nidos kelionės į Lietuvą svar-

biausias įvykis buvo apsilankymas
Antruose vaikų globos namuose.
Maja ir Danius kai mynams Houston
pardavinėdami spur gas („donuts”) ir
limonadą, su rinko 100 dol. paremti
Lietuvos vai kučius. Į namelius atve-
žėme „Maximoje” pirktų ka muo liu -
kų ir „frisbees”, o vokelį su pinigė-
liais Maja ir Danius įteikė  di rek -
torei. Žaisliukus išnešėme į kie melį,
kur žaidė 4–5 metukų vai kučiai. Tuo -
jau visi ėmė kalbėtis, kartu žais ti.
Ma ja ir Danius suprato, kad jų
pastangos įvertinamos taip, kaip ir
anks čiau, kai čia lankėsi „Saulutės”
iždininkė Ramunė Račkauskienė su
dukra  Ri ta Bieliauskiene ir anūkais
Beniu mi ir Martynu.

Mums esant Lietuvoje, Kaune
vyko kun. Arvydo Žygo laidotuvės.
Vilniaus Kudirkos aikštėje vyko Sen -
jorų dainų šventė, koncertavo ka -
riuo menės choras „Aidas”, kurį ste-
bėjo Čikagoje mūsų globototas
Adolfas Šle ževičius su žmona.
Koncertavo ir „Giedra”, Blaivystės
sąjūdžio an samblis.

* * *
Į Alantą Molėtų rajone nuvažia -

vome vieną dieną pabūti „Santaros”
suvažiavime. Stebino susirinkusių
gausa, ypač jaunų žmonių. Tą dieną
buvo paskaitos: „R. Gavelio roma -
nai”, „Baltai po Durbės mūšio”, „Pir -
moji mūsų šventoji – Charina”. La -
biausiai man patiko dr. Kazio Al -
meno teorijos apie logistiką vidu-
ramžiais į savo kraštą parsigabenant
karo mū šio grobį, pvz., didžiules
Plocko katedros ar rūmų duris! Buvo
rodomas filmas apie rašytoją Czes -
lawą Miloszą. Suvažiavime buvo ir jį
pažinojęs dr. Algis Avižienis.

* * *
Vilniaus universitete taip pat

vyko Kėdainių rajone gimusio Mi losz
šimtmečio minėjimas, kuriame daly-
vavo rašytojo sūnus Anthony. Nu -
sipir ko me daugiau Miloszo kny gų,

nes iki šiol buvome skaitę tik „Pa -
vergtą pro  tą”. 

Šv. Jonų bažnyčioje surengtas li -
te ratūros ir muzikos vakaras, kurį
ve dė aktorė Birutė Mar, dalyvavo
Viktorija Daujotytė, Kornelijus Pla -
telis, Vladas Bagdonas, Lietuvos na -
cio nalinis simfoninis orkestras ir kt.

Perskaitę „Proud to be a Mam -
mal”, „Isos slėnis” ir „Tėvy nės ieško-
jimas” supratome, kad Mi loszas – ne -
vienalypė asmenybė. Jis rašo: „Ka -
dangi mano prolietuviškumas kai
kuriuos lenkus skatina mane vadinti
lietuviu, o kartu ir daugelis lietuvių
norėtų mane laikyti sa viš kiu, jau-
čiuosi turįs paaiškinti, kad tautybės
nie kada nekeičiau. O Lietu vos pilie-
tybę turėjau jau vaikystėje, kai
buvau įrašytas į motinos pasą. Kaip
prieš kario Vilniaus gyventojas, 1940
me tais taip pat gavau lietuvišką
‘pasą’, bet grafoje ‘tautybė’ buvo įra -
 šyta ‘lenkas’.” Miloszas yra vie nin -
telis Lietuvoje gimęs rašytojas, gavęs
No belio premiją. 

Rašytoją ir jo žmoną Karoliną
teko sutikti po jo paskaitos Čikagoje.
Tuo metu jis dėstė Berkley Univer -
sity. Per Janutas vėliau susisiekiau
su jo žmona ir pakviečiau jį kalbėti
„Saulutės” „Atviro žodžio” forume.
Iš principo sutiko, tik teko atidėti,
nes buvo numatytos kitos kelionės.
Pas kiau jis išvyko į Lenkiją, pašlijo
svei kata, o ir amžiuas jau slėgė...

* * *
Kitos įdomios šios kelionės kny-

gos – Lauro Bielinio „Prezidentė” su
Dalios Grybauskaitės nuotrauka ant
viršelio, kurioje analizuojama jos
karje ra, ryšiai su partijomis, patarė-
jais, aptariamas jos kalbėjimo stilius;
Algi manto Čekuolio „Šešios progos
nu mirti” – tekstai iš jo televizijos lai -
dų bei pastabos iš įvairių kelionių,
žvilgsnis į gyvenimą.

Nepaprastai įdomią knygą Dona -
tui paskolino jo pusseserė Genutė –
„Vilniui vaduoti  sąjungos” 1936 m.
Kaune išleistą Viktoro Bir žiškos
knygą „Neužgijusios žaizdos – At si -
minimai iš Vilniaus 1920–1922 m.”.
Autorius aprašo kovas už Vilnių, ka -
linimus ir tardymus Lukiškių ka lė -
jime. Prisiminimus baigia ryžtingai:
„Pavartoję Bismarko metodus, oku-
pantai tikėjosi lietuvių veiklai Vil -
niu je suduoti neatitaisomą smū gį...
Tačiau jie pamiršo apie jaunus lietu-
viškus augalus, likusius Vilniu je,
kurie išdygo stipriais stagarais Vil -
niaus derlingoj dirvoj, stojo iš trem -
tųjų vietoj darban Vilniaus kraš te ir
niekad neleis išnykti Vil niaus va -
davimo... ir Vilnius, didingas Gedi -
mino Lietuvos lopšys, vėl liks vie -
ningos Lietuvos sostinė!”

* * *
Iš  „Autobanga” (Vilnius, tel. 5-

212-7777; mob. tel. 8-677-7446) nuomo-
tu automobiliu (su vėsinimu) nutarė -
me su kardiologe Sigita Lipoviene
 ap  lan kyti anū kę Audrą Siliūnaitę,
savanoriaujančią Varėnoje. Važiuo -
dami pro Kauną, dovanų iš restorano
„Bernelių užeiga” nupirkę sriubų ir
balandėlių, aplankėme bičiulius Rū -
tą ir Alvytį, kuris buvo Donato vai -
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VIDAS J. nEmICkAS, m.D.
KARDIOLOGAS�–�ŠIRDIES��LIGOS

7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

kab. tel. 773-471-3300
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2011-ųjų vasara Lietuvoje
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INDRĖ TIJŪNĖLIENĖ

Apsilankykite 
,,Draugo” 

internetinėje 
svetainėje

www.draugas.org

kys tės draugas. Netrūko kalbų apie
jų išsaugotas Nepriklausomybės lai -
kų relikvijas, daugelis jų paaukota
Alvyčio numylėtai Kauno įgulos
karinin kų ramovei.

Važiuodami pro Prienus ap lan -
kė me mokytoją Reginą. Atsi dėko -
dama už ,,Saulutės” paramą Prienų
vai ku čiams, ji mums padovanojo
šimtalapį ir šviežiai keptos duonos
kepalą. „Tik ‘Saulutės’ dėka mūsų
mokyklos vai kai turi daugiau gali-
mybių”, – sakė R. Žvirblienė, su vyru
auginanti dvi gabias dukteris. Ji
pasakojo, kad mo kiniams buvo su -
organizuota kelionė į Molėtus, ku -
rios metu aplankė Molėtų observato -
riją, etnokosmologijos muziejų, pasi -
žvalgė į dangų pro teleskopą.

* * *
Antakalnyje buvo laidojamas LR

prezidento Valdo Adamkaus patarė-
jas Julius Šmulkštys. Iš JAV at skrido
jo brolis Liudas su žmona Nijole ir
sūnumi. Kapinėse juos pa sitiko su
Nerijumi Šmerausku pas mus vie -
šėjęs kun. Ričardas Doveika. Pasku -
tiniam atsisveikinimui rinkosi a. a.
Juliaus draugai, bendradarbiai,
žiniasklaidos žmonės. Atėjo LR pre-
zidentas Valdas Adamkus su žmona
Alma, Bo žena Bagonaitienė, Algis
Kanauka, per „Saulutę” Punsko stu-
dentus, lankan čius Vytauto Didžiojo
universitetą, re miantys dr. Remigijus
ir Aldona Gaškos, Darius Kuolys,
Vida Gaš kaitė-Bandienė ir kt. 

* * *

Bus daugiau

ViDAUS liGOS 

EDmUnDAS VIŽInAS, m.D., S.C.
VIDAUS�LIGŲ�GYDYTOJAS

Kalbame�lietuviškai
6918 W. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos�susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, m.D.
AKIŲ�LIGOS�–�CHIRURGIJA
219�N.�Hammes�Avenue

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

DR. ŽIBUTė ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių�ligos�–�chirurgija

150�E.�Huron,�Suite�1000
Chicago,�IL�60611
Valandos�susitarus
Tel. 312-337-1285

EUGEnE C. DECkER, DDS, P.C.
DANTŲ�GYDYTOJAS

Lietuviams�sutvarkys�dantis�už�prieinamą�kainą�
Susitarimui�kalbėti�angliškai�arba�lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

Dr. JOVITA kERELIS
DANTŲ�GYDYTOJA

9525�S.�79�th�Ave.,�Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-8101
Valandos�susitarus

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO�GYDYMO�SPECIALISTĖ

7600�W.�CollegeDrive
Palos�Heights,�IL�60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros,�kaklo,�galvos,�sąnarių�bei�kitų
skausmų�gydymas

SKAUSMO GYDYMAS



Likus vos savaitei iki Kūčių, Lie tuvos atsto -
vybės ir lietuvių bendruo menės visame
pasaulyje prisime   na senovi nius Kūčių ir

Kalėdų pap ročius ir kar tu pasitinka didžią sias
metų šventes.

Gruodžio 15 d. Almatos Švenčiau sios Trejybės
katedroje pirmą kartą Kazachstane šv. Mišios
buvo aukoja mos lietuvių kalba. Mišias atnašavo
Tal ga ro Švenčiausiosios Mergelės Mari jos Ėmimo
į Dangų parapijos klebonas kunigas Kastytis Šul-
čius. Po Mišių Lietuvos ambasadoje Almatoje susi -
rinkusius lietuvių bendruomenės na rius su artė-
jančiomis šventėmis svei kino ambasados ministrė
patarėja Daiva Mockuvienė, lituanistinės mo kyk -
lėlės mokiniai dainavo lietuviš kai, buvo dalinama-
si kalėdaičiais. Su bendruomenės nariais aptarti
aktua liausi besibaigiančių ir netrukus pra -
sidėsiančių metų darbai.

Tą pačią dieną Lietuvos ambasada Nyder -
landuose, kartu su Olan di jos lietuvių bendruome-
ne, surengė ka lė dinį rytmetį, kurio metu mažuo-
sius lietuvius sveikino Lietuvos am basadorius Ny -
derlanduose Darius Semaška, rinkosi savo gamin-
tomis lietuviškomis vaišėmis nešini tautie čiai.
Šventėje buvo gaminami kalėdi niai žaisliukai,
vyko koncertas, dova nas dalino Kalėdų Senelis.

Gruodžio 14 d. Lietuvos ambasa do  je Baku su -
rengtame kalėdiniame vakare išeiviai iš Lietuvos,
lietuviškų šaknų turintys ar Lietuvoje gyvenę
azerbaidžaniečiai su Lietuvos amba sadoriumi
Artūru Žurausku ir kitais ambasados darbuoto-
jais dalinosi gy venimo abiejose šalyse patirtimi,
dis kutavo apie Lietuvos ir Azerbaidžano bendrys-
tę ir artimus ryšius.

Lietuvos ambasada Taline, kartu su Estijos
lietuvių jaunimo sąjunga, gruodžio 14 d. mažie-
siems lietuviams, jų tėveliams ir visiems švenčių
laukiantiems tautiečiams surengė Ka lėdų vakarą.
Lietuvos ambasadorius Estijoje Neilas Tan -
kevičius pa sveikino tautiečius ir padėkojo litua -
nistinės mokyklėlės Taline  savanoriams mokyto-
jams, mokinių tėve liams ir jaunimo sąjungos
atstovams. Šventės metu mažieji lietuviai su laukė
Kalėdų Senelio, lituanistinės mo kyklėlės mokiniai
dainavo Kalėdų dainas, lietuvių ir užsienio kom-
pozitorių kūrinius fortepijonui atliko Gre ta Jakob -
sonaitė, muzikinę progra mą pristatė Lina Von -
savičiūtė ir Sander Koit.

Tradicinis kalėdinis susitikimas taip pat suor-
ganizuotas Lietuvos nuolatinėje atstovybėje prie
Europos Ta rybos Strasbūre. Kartu švęsti Kalėdų,
susipažinti ir pabendrauti susirinko įvairių kartų
čia studijuojantys, Eu ropos Taryboje ir mieste įsi-
kūrusiose ES institucijose dirbantys lietuviai su
atžalomis, kuriems tai buvo puiki proga prisimin-
ti lietuviškas Kalėdų daineles ir eilėraščius.

Į Kalėdų vakaronės Lietuvos ambasadoje
Ispanijoje metu teatro „Žalia varna” įkūrėjos Au -
relijos Če re daitės rodytą pasaką-žaidimą įsitraukė
gausiai čia susirinkę tiek ma ži, tiek ir suaugę
Madrido lietuviai ir jų artimieji. Į Ispaniją amba-
sados kvietimu atvykusi aktorė, režisierė ir rašy-
toja A. Čeredaitė savo spektaklį pristatė ne tik
Madrido, bet ir Bar selonos, ir Valensijos lietu-
viams. Lie tuvos ambasadorė Ispanijoje Audra
Plepytė, drauge su lietuvių kalbos mokytoja Erika
Dobrovolskaite, pa dėkos raštais apdovanojo ispa-
nus, kurie Madride mokosi lietuvių kalbos, domisi
lietuviškomis tradicijomis.

Lietuvos generalinis konsulatas Sankt Peter -
burge gruodžio 15 d. mies te gyvenančius lietuvius
bei Lietuvos bičiulius pakvietė į kalėdinių papro -
čių vakarą. Jį vaidinimu lietuvių kal ba pradėjo
šiemet įsikūrusios litua nistinės mokyklos moki-
nukai, su Ka lė dų laikotarpio ir Kū čių valgių tradi-
cijomis susirinkusius supažindino Lietuvos liau-
dies kul tūros centro darbuotojos.

Tautodailininkė Odeta Tumė naitė-Bražėnienė
pristatė savo kar pi nius, svečius mokė iš popie-
riaus pasigaminti tradicinius kalėdinius papuoši-
mus. Šią pamoką tautodailininkė surengė ir kalė-
dinio vaka ro dalyviams Karelijos Respublikos
mieste Petrozavodske. Jame dalyvavo Lietuvos
generalinė konsulė Sankt Peterburge Aušra Se -
maškienė, vietos lietuviai ir pedagoginės mokyk-
los studentai.

URM info
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Almata.

Sankt Peterburgas.

Strasbūras.

Barselona.
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A † A
ALGIRDAS P. KEBLINSKAS

Nuliūdę liko: žmona Birutė; sūnūs Darius  (Claudia) ir Julius
(Lisa), anūkai  Anya, Arijus, Atex, Veronika ir Julius; brolis
Kęs tu tis Keblys, sesuo Dalia Keblinskaitė.

A. a. Algirdas buvo  a. a. Vidos vyras.
Velionis bus pašarvotas šeštadienį, gruodžio 29 d., nuo 11 val.

ryto iki 1 v. p. p. Gibbons Elliston laidojimo namuose, Firstand
Grant St., Hinsdale, IL 60521.

Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvių Fondui, 14911 127st St.
Lemont, IL 60439, tel. 630-257-1616 arba lithuanianfoundation.org

Laidotuvės privačios.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-

vauti atsisveikinime.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Gibbons Elliston  FH. Tel. 630-323-0275

A † A
BARBARA (BASE) KUNGYTĖ

JAKUTIENĖ
Mirė 2012 m. gruodžio 17 d., sulaukusi 99 metų.
Gimė Reistų kaime, Pajūrio Žemaitijoje.
Kurį laiką gyveno Čikagoje.
Pirma į Amžinybę iškeliavo jos vyras Steponas Jakutis. Li -

ku si našlė persikėlė pas brolį į Kaliforniją. Los Angeles pri -
klausė parapijos chorui. Buvo gera šeimininkė, linksma, mėgo
kompaniją.

Liūdesyje liko: sesuo Pranciška Kungytė Žymantienė su
vai kais Sigute Rastoniene, Jūrate, dr. Kastyčiu, dr. Živile
Chirban, Gabija, Jonu, Sabina. Daiva Kisielienė ir jų šeimos; a.
a. brolio dr. Zigmo Kungio žmona Regina Kungienė su vaikais
Vaidila, Zigmu, Jonu ir jų šeimos; brolis Stasys Kungys su
žmona Evan gelina, vaikai Galinda Porter, dr. Arnoldas, Renata
Prongos ir jų šeimos. Taip pat liūdi giminės, artimieji ir drau-
gai Lietuvoje bei Amerikoje.

Buvo palaidota trečiadienį, gruodžio 26 d. Mišios – Pal. Jur -
gio Matulaičio misijoje, Lemont, IL. 10 val. ryto buvo palydėta
į Tautines lietuvių kapines Amžinam poilsiui prie švogerio  a.
a. Stasio Žymanto.

Vietoje gėlių prašome aukoti Vaikų našlaičių fondui.

Liūdinti šeima

šią istoriją ji prarado apie dešimt nuo-
šimčių pasitikėjimo – tikėtina, dau-
giau dešiniųjų pažiūrų rinkėjų.
Tačiau dar stipresnio kritimo, šįkart
nulemto kairiųjų rinkėjų, Gry baus -
kaitė sulaukė iškart po Seimo rinki-
mų, kai pabandė neleisti į valdžią
Darbo partijos, o kartu su ja ir visos
kairiųjų koalicijos. Rezultatas – pagal
palankius ir nepalankius balsus ji jau
antra po premjero Butkevičiaus, ir po
tokio kritimo jai gali tik pakenkti
vieši graudenimai, jog prieš preziden-
tę susivienijo „visi politiniai ir finan-
siniai sukčiai” (suprask, kairiųjų rin-
kėjai), ar tolesnis apsimetimas, kad ji,
būdama pagrindinė valstybės politi-
kė, vis dar nepriklauso politikų gre-
toms – nėra viena iš tų blogučių.  

Bet liūdniausia, kad su šiais
metais prezidentės bėdos nesibaigs:
artėjant rinkimams Grybauskaitės
laukia dar bent viena skausminga
akistata su dešiniaisiais rinkėjais –
šįkart dėl jos kolaboravimo okupaci-
jos ir net nepriklausomybės metu, ir
su kairiaisiais dėl naujos atominės

elektrinės statybos – svarbiausio kon-
servatorių rinkimų arkliuko. Pre -
zidentė Grybauskaitė, iškart po refe-
rendumo – taip pat labai svarbaus
2012 metų įvykio – bandžiusi paneigti
labai aiškią daugumos balsavusiųjų
nusistatymą prieš naują atominę
elektrinę, prieš pat šv. Kalėdas pradė-
jo trauktis pareikšdama, jog „aš viena
nestumsiu atominės, nei viena partija
kokia nors neturi stumti, tokį apsi-
sprendimą turime visi priimti kartu
su žmonėmis. Ne tiktai politikai,
visi”. Tai jau akivaizdus vienasme-
niškai besitvarkančios politikės susi-
taikymas su savo įtakos mažėjimu,
bet kartu ir labai gražus naujameti-
nis politinis palinkėjimas – svarbiau-
sius sprendimus priimti visiems
kartu.

Tik ką daryti su tais sprendimais,
kurie jau visų priimti, bet nelabai
patinka viską geriau žinantiems poli-
tikams? Bet tai jau kitų – 2013-ųjų
metų rūpesčiai, tad apie juos ir kalbė-
sime kitąmet.

Bernardinai.lt

VAIDA MALECKAITĖ

Kuponai, žadantys nuolaidas
įvai rioms prekėms ir paslau-
goms, jau seniai tapo kasdie-

nybe. Neskai tant daugybės kuponų
bei pasiūlymų kasdien aptinkamų
pašto dėžutėje, per televiziją dažnai
tenka matyti rek laminius vaizdus,
kviečiančius pasinaudoti nuolaido-
mis, bei laidas, kurių metu, regis,
niekuo neišsiskiriantys žmonės
sugeba sutaupyti šim tus dolerių
apsipirkinėdami ku ponus priiman-
čiose parduotuvėse. Ta čiau ar iš
tiesų nuolaidų kuponai yra tiek ver-
tingi, kaip manoma? 

Sun ku paneigti, jog, apdairiai
naudojami, kuponai iš tiesų padeda
sutaupyti šiek tiek pinigų – tai žino
kiekvienas, kada nors įteikęs jų
pluoštelį maisto parduotuvės kasi-
ninkui ir patikrinęs galutinę sąskai-
tą. Kita vertus, prieš ak lai pasitikint
nuolaidų kuponų ga lia, derėtų savęs
paklausti keleto da lykų.

Pirmiausia, kaskart nusipirkus
didžiulį maišą avižinių dribsnių, ku -
riuos ne itin mėgstate, arba dėžę ėda -
lo šunims (nors šuns nelaikote),
verta susimąstyti, ar būtumėte pirkę
šias prekes, jei ne turimi nuolaidų
kuponai, suteikę jums galimybę išsi-
nešti jas ,,beveik už dyką”? Jei, tarki-
me, ramia sąžine nusipirkote 100 dol.
kai nuojančią didžiulę dėžę egzotiškų
žu vies konservų, kurių jums užteks
bent metams laiko, tik dėl to, jog
turė jote galimybę sumokėti 5 dol.
mažiau, ko gero, anksčiau ar vėliau
turė site pripažinti, jog veltui išmetė-
te sun kiai uždirbtus 95 dol., kadangi,
jei ne ta nelemta nuolaida, greičiau-
siai nebūtumėte netgi pažiūrėję tų
konser vų pusėn. 

Bet, galima pasiginčyti, per tele-
viziją rodomi kuponų ,,gerbėjai” vis
dėlto sugeba sutaupyti tiek daug,
pirk dami pačius įprasčiausius mais-
to produktus, kurie praverstų bet ku -
riai šeimininkei. Tiesa, mokėdami
ma žiau nei dolerį už prekes, kurių
ver tė siekia kelis šimtus, pridaro
daug nepatogumų parduotuvei, pri -
versdami kasininkus prakaituoti ke -
lias valandas skanuojant jų ,,pirki -
nius” ir šokdindami vadybininkus,
jei šie laiku nesuranda 200 pakuočių
su apelsinų sultimis. Be to, jie dažnai
prisiperka daugybę daiktų, kurių
grei čiausiai niekuomet nepanaudos.
Tačiau svarbiausia – jų  apsipirkimo
bū dai realiame gyvenime tiesiog ne -
veikia. Tarkime, parduotuvių, kurios
leistų padauginti turimų nuolaidų
vertę iš trijų ir pritaikyti naują nuo-
laidą perkamoms prekėms,  tikrovėje
yra itin nedaug – vien todėl TV laido-
se taikomi būdai tinka tik labai ribo-
tomis sąlygomis. Jau nekal bant apie
tai, kad dauguma parduotuvių daž-
nai turi daug kitų taisyklių, kurios
neleidžia pirkėjams pernelyg ,,įsiva-
žiuoti” ir neštis iš jų prekes už dyką. 

Todėl nederėtų visko, kas rodo -
ma per TV, priimti už gryną pi nigą ir,
prieš įsirašant į pašėlusių ku ponų
,,gerbėjų” gretas, paskaičiuoti, kiek
laiko bei pastangų jums kainuos šis
pomėgis. Ar apsimokės sugaištos
valandos, iškirpinėjant kuponus iš

laik raščių, ieškant vis naujų nuolai -
dų internete ar kaulijant parduotu-
vių lankstinukus iš kaimynų? Verta
turėti omenyje, kad kiekviena šiam
už siėmimui sugaišta valanda viduti -
niškai jums sutaupys ne daugiau nei
5 dol. Be abejo, gamintojų bei par-
duotuvių siūlomi nuolaidų kuponai
yra vertingi planuojant didelius
pirki nius, tai, ką seniai norėjote įsi-
gyti ir ką tikrai naudosite, tačiau
vargu ar verta gaišti nuolaidų
,,medžioklei” daugiau nei porą valan-
dų per savaitę. 

* * *

Atskira tema galėtų būti įvairios
apgaulės, susijusios su nuolaidų ku -
ponais. Pirmiausia, žinoma, verta at -
kreipti dėmesį į vis labiau plintantį
ku ponų padirbinėjimą, kuris ypač
ak tyviai siautėja internete, kai apga -
vikai sumaniai nuskanuoja arba nu -
ko pijuoja tikrus kuponus ir mėgina
juos pardavinėti arba išsiuntinėti dy -
kai to neįtariantiems asmenims. Ma -
no ma, kad padirbtų kuponų padaro-
ma žala parduotuvėms bei prekių ga -
mintojams per metus gali siekti bent
600 mln. dol. Norint išvengti panašių
apgavysčių, reikėtų kritiškai vertinti
nuolaidų pasiūlymus, atkeliaujan -
čius į jūsų pašto dėžutę iš neaiškių
siun tėjų, taip pat parduodamus
interne te už pinigus arba tiesiog per-
nelyg viliojančiai atrodančius nuo-
laidų ku ponus. Beje, norint pasitik-
rinti, ar jū sų turimas nuolaidų kupo-
nas yra tik ras, dažnai galite tiesiog
palyginti jo teigiamą vertę ir skai-
čius (bar code) – 10-tas ir 11-tas skait-
muo turėtų atitikti kupono vertę.
Nemažai informacijos apie šiuo metu
pastebėtus padirbtus nuolaidų kupo-
nus teikia ne pelno siekianti organi-
zacija ,,Cou pon Information Cor -
poration” (CIC), kurios svetainė
internete yra adresu: www.couponin-
formationcenter.com

Kita su nuolaidų kuponais
susiju sių apgavysčių rūšis – ,,darbo
na muose” pasiūlymai, paremti kupo-
nų karpymu (žadančiu nepamatuotai
di deles pajamas, kurios, deja, nieka-
da ne įgyvendinamos) arba kuponų
,,kny gelių” pardavinėjimu. Pastaruo -
ju atveju apgavikų aukos įkalbamos
įsigyti tam tikrą kiekį ,,knygelių” už
,,su mažintą” kainą, kad vėliau galėtų
jas perparduoti brangiau kitiems
lengvatikiams. Deja, pardavinėti šias
prekes nėra taip paprasta, ir parda-
vėjai dažnai vietoj žadėto lengvo
uždarbio patiria vien nuostolius.
Maža to, pir kėjai, susigundę ,,knyge-
lėmis”, taip pat greitai suvokia, jog
nuolaidų kuponų jose kaip ir nėra –
norint juos gauti, reikia siųsti ,,kny-
gelėse” esan čius sertifikatus prekių
gamintojams, kas reikalauja papildo-
mų išlai dų, tuo tarpu žadėti kuponai,
jei jie ga lų gale atsiunčiami, dažnai
būna jau nebegaliojantys.

Parengta pagal CIC bei žiniasklaidos infor-
maciją

Tai paskutinis Vaidos Malec -
kaitės straipsnis ,,Drauge”. Dėkojame
Vaidai už ilgametį bendradarbiavi-
mą – Redakcija.

Metų įvykiai – politiniai virsmai
Atkelta iš 2 psl.

nuolaidų kuponai: 
pažadas�ar�būdas�sutaupyti?
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� Jeigu paskutinę metų naktį norite
pabūti ypatingoje aplinkoje, sutikite
Nau juosius ,,Legendinio ‘Titaniko’ po ky -
lyje”, kuris vyks Willowbrook Ballroom
Fres co salėje. Jūsų laukia išskirtinė
prog rama:  vyrų trio ,,Ledkalnis” su kon -
kur sų lau rea te Julija, klasikinis kvar -
tetas, vi sų gerai pažįstamo ,,Sodžiaus”
muzi kantai, jaunatviškoji grupė ,,San -
dalai”. Informacija teikiama ir vietas
užsisakyti galima tel. 312-375-2728. 

� PLC ir JAV LB Lemont apylinkės or -
ganizuojamas Naujųjų metų sutikimas
vyks pirmadienį, gruodžio 31 d., 8 val.
v. PLC didžiojoje salėje. Vakaro svečius
linksmins Bronius Mūras ir Arvydas Sta -
kaitis, maistą ruoš ,,Kunigaikščių užei -
ga”, veiks baras.  Bilieto kaina – 75 dol. 
Tel. 630-257-8787.

� Sutikite Naujus metus su Bri ghton
Park choro dainininkais ir artistais!
2013 metų sutikimas vyks 2012 m.
gruodžio 31 d. 8 val. v. Brighton Park
parapijos salėje (4426 S. Fairfield  Ave.,
Chicago, IL 60632). Jūsų laukia trum -
pas spektaklis, šventiška nuotaika,
muzika, gardus maistas. Programoje:
trumpas spek taklis ir šokiai, šokiai, šo -
kiai! Bilietų kaina: 60 dol.  Stalus ir bi -
lietus galima  įsigyti  tel. 773-627-
2137 arba tel.  708-703-7114.

� Kviečiame į Naujųjų metų sutikimą
gruodžio 31 d., 7:30 val. v. Švč. Merge -
lės Marijos Gimimo parapijos salėje (6812
S. Washtenaw Ave., Chicago, IL). Va -
karo vedėjas – Arvydas. Progra mo  je da -
ly vauja aktoriai Apolonija ir Pet ras Ste -
ponavičiai. Muzikinę programą at liks Ar -
vydas ir Virgis (,,Cigarai”) bei Gied   rė
(,,Sandalai”). Kaina – 65 dol. as me niui.
Informacija – tel. 773-776-4600.

� Sausio 13 d., sekmadienį, vyks mi -
nė jimas, skirtas Klaipėdos krašto iš -
laisvinimo 90-mečiui. Prog ramoje: 10:30
val. r. šv. Mišios Tėvų jėzuitų koplyčioje
(5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL
60636). Po Mišių prie Laisvės kovų pa -
minklo bus pagerbti Sausio 13-osios žu -
vusieji. 13:30 val. p. p. Vytauto Didžio -

jo rinktinės namuose (2417 W. 43 rd
St., Chicago, IL 60629) Romas Šležas,
pristatys savo senelio J. Vanagaičio
kny gą ,,Almanacho kovų keliais”, o
Kristina Lapienytė – ,,Amerikos lietuvių
veik la Klaipėdos krašto sukilime”. Ren -
gi nį organizuoja šauliai bei Mažosios
Lietuvos fondas ir draugija.

� Vasario 2 d., šeštadienį, Gen. T. Dau -
kanto jūrų šaulių kuopa Pasaulio lietuvių
centre ruošia vakaronę. Daugiau infor -
macijos suteiks vado pav. Severinas Du -
bininkas  tel. 708-691-6565.

� Vasario 16 d., šeštadienį, 11:30 val.
r., Waukegan-Lake County apylinkės Ne -
priklausomybės dienos minėjimas. Tel.
pasiteirauti: 847-855-5294.

IŠ ARTI IR TOLI...

� JAV LB Manhattan apylinkė 2013
m. sausio 11 d., penktadienį, 7 val. v.
kvie čia į  Sauliaus Šiukštos filmo ,,New
York” apie garsius menininkus Damien
Hirst, Yoko Ono, John Waters, Joną Me -
ką, Žilviną Kempiną ir t. t. peržiūrą. Fil -
mas bus rodomas Lietuvių susi vie nijimo
Amerikoje (307 West 30th St., New
York, NY 10001) patalpose. 

� Sausio 18–21 dienomis Vida ir Lukis
Strazdžiai su pagalbininkais Neringos
stovykloje rengia Žie mos šventę, kurios
metu galėsite susi tikti ir pabendrauti su
senais/naujais draugais, paslidinėti, pa -
sivažinėti rogėmis, išmokti pasidaryti
lie tuvišką sūrį bei koldūnus, sukurti
mielą menišką darbelį, dalyvauti talentų
vakare bei vakaro programoje ir pasi -
džiaugti gausiais žiemos malonu mais.
Sausio 19 d. vakare šv. Mišias at našaus
Brattlebor St. Michae’s RC bažnyčios
kun. Fr. Rich. Kviečiame atvykti penk ta -
dienio vakare, sausio 18 d. Išvy ki mas  –
sau sio 21 d. ryte.

� 2013 m. sausio 27 d., sekmadienį,
2:30 val. p. p. kviečiame paslidinėti Wil -
mot Mountain, 11931 Fox River  Rd.,
Twin Lakes, WI. Tel. 847-362-8675.

ČIKaGOJe 
IR

aPYLINKĖSe

,,Draugo”��tel.�773-585-9500

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212�West�Cermak�Road.�

Tel. (773) 847-7747

SKELBIMAI

Kalėdų metas. Laukiame Naujųjų. Vaikams – didžiulė šventė, prasidėjo kalėdinės atostogos. Tačiau prieš tai lituanistinėse mokyklose vyko kalėdinės eglutės šventės. Kiek jaudu-
lio buvo pasirodant Kalėdų seneliui, kiek dainuota, šokta, kokiais tik kostiumais nebuvo dabintasi. Čikagos lituanistinėje mokykloje penktokai ruošė Kūčių vakarienę, puošė eglu-
tę, o programėlę Kalėdų seneliui parodė ne tik mažieji vaikai, bet ir aukštesniosios mokyklos mokiniai.                                                                                   Laimos Apanavičienės nuotr.

Kalėdiniai�džiaugsmai�Čikagos�lituanistinėje�mokykloje

Nemira Šumskienė, „Draugo”
garbės prenumeratorė, gyvenanti
Chicago, IL, pratęsė dar metams laik-
raščio garbės prenumeratą.
Nuoširdžiai dėkojame, kad mus skaito-
te.

Dariaus Polikaičio vadovaujamo vaikų choro ,,Vyturys” čikagiečiams pristatyti nereikia.
Choristai dalyvauja daugelyje renginių. Vyturiečiai rudenį dalyvavo ir Palaimintojo
Jurgio Matulaičio misijos Bendruomenės dienoje.                            Dainos Čyvienės nuotr.  

Gruodžio 15 d. Maironio lituanistinės mokyklos (Lemont, IL) mokiniai Palaimintojo
Jurgio Matulaičio misijoje šventė Kalėdas.                                     Dainos Čyvienės nuotr. 


